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III. Kormányrendeletek

A Kormány 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány
a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 16. § (1) bekezdésében,
a 10.  § tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés  
5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában,
a 11. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 12.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 13.  § tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi  
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 14.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 15. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 15. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 16. § (2) bekezdésében,
a 16.  § tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés a)–e), h)–k) és 
m) pontjában,
a 17. § b) pontja tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
53. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 17. § c) pontja tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában,
a 17. § d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában, a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 17. § e) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartása

1. § (1) A családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott őstermelői nyilvántartás a  mezőgazdasági őstermelő 
tevékenységére és az  őstermelői tevékenysége során előállított termékre (a továbbiakban: őstermelői termék) 
vonatkozóan az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

 (2) A mezőgazdasági őstermelő és az  őstermelők családi gazdasága a  nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 
a  családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott adatokkal, valamint az  őstermelői tevékenységére 
vonatkozó, az  1.  mellékletben meghatározott tartalommal és az  adatok igazolásával nyújtja be a  Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: Agrárkamara).

 (3) Az Agrárkamara nyilvántartásba vételi eljárása során hozott bejegyző határozata tartalmazza a  mezőgazdasági 
őstermelő részére megállapított FELIR azonosítót és a tevékenységek azonosítóját.

2. § (1) Az őstermelők családi gazdaságának képviselője a  nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a  családi gazdaságokról 
szóló törvénynek megfelelően a 2. mellékletben meghatározott igazolással, valamint a tagok FELIR azonosítójával és 
tevékenység azonosítójával együtt terjeszti elő az Agrárkamarához.

 (2) Az Agrárkamara nyilvántartásba vételi eljárása során hozott bejegyző határozata tartalmazza a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv által a  képviselő részére megállapított őstermelők családi gazdaságának képviseletére vonatkozó 
tevékenység azonosítóját is.
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2. Az őstermelői nyilvántartás üzemeltetése

3. §  A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el országos illetékességgel az  őstermelői nyilvántartásnak a  FELIR-rel 
kapcsolatos következő feladatait:
a) az őstermelői nyilvántartás országos központi adatbázisának üzemeltetése;
b) az őstermelői nyilvántartásból adatleválogatás és adatátadás törvényben meghatározott szervezetek részére;
c) az őstermelői nyilvántartáshoz a hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása;
d) adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.

3. A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának hatósági ellenőrzése

4. §  A mezőgazdasági igazgatási szerv az  őstermelői tevékenység jogszerűségének, a  mezőgazdasági őstermelő által 
értékesíteni kívánt vagy értékesített őstermelői termék származásának, valamint az  őstermelői nyilvántartásban 
szereplő adatok valódiságának a piacon, vásáron, helyi termelői piacon vagy a termelés helyén történő személyes 
ellenőrzése, továbbá adminisztratív úton történő ellenőrzése (a továbbiakban együttesen: ellenőrzés) során jogosult
a) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
b) a mezőgazdasági őstermelő értékesítésének helyszínéül szolgáló piac, vásár, helyi termelői piac 

üzemeltetőjétől adatot kérni, a piaci, vásári, helyi termelői piaci árusító hely használatának szabályszerűségét 
vizsgálni;

c) az ellenőrzés során próbavásárlást végezni.

5. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv az  őstermelői tevékenységet jogszerűtlenül folytató személlyel és őstermelői 
családi gazdaságokkal szemben a  következő esetekben az  alább meghatározott őstermelői ellenőrzési bírságot 
szabja ki:
a) az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirat 

hiánya, a FELIR és a tevékenységének azonosítója feltüntetésének hiánya esetén legfeljebb 100 000 forintig;
b) az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az  őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok eltérése 

esetén legfeljebb 500 000 forintig;
c) egyéni vállalkozói tevékenysége között az  őstermelői nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel 

legfeljebb 200 000 forintig;
d) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal 

több mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni legfeljebb 500 000 forintig;
e) az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítése esetén legfeljebb 500 000 forintig;
f ) az őstermelői nyilvántartásban szereplő termék felvásárlása esetén legfeljebb 500 000 forintig.

 (2) Ha az  őstermelői nyilvántartásban szereplő és az  értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól 
eltér, a mezőgazdasági igazgatási szerv elrendeli az őstermelői termék értékesítésének felfüggesztését az őstermelői 
tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig.

 (3) A mezőgazdasági igazgatási szerv eltiltja a  mezőgazdasági őstermelőt az  őstermelői tevékenységtől, ha 
az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
a) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatoktól,
b) egyéni vállalkozói tevékenysége között a  családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott, 

az őstermelői nyilvántartásban is szereplő őstermelői tevékenység is szerepel,
c) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több, mint amennyit a saját 

gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
d) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit az őstermelői nyilvántartásba nem jelentett be,
e) ha a nyilvántartásba vételének a feltételei már nem állnak fenn,
f ) ha a  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben meghatározott 

üzemeltető adatszolgáltatása alapján jogsértést állapít meg.
 (4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az  őstermelői tevékenységtől való eltiltásáról szóló döntésében meghatározza 

az  új őstermelői jogviszony alapításának legkorábbi időpontját a  jogsértés súlyától függően öt évig terjedő 
időtartamra. Az  eltiltás időtartamába az  őstermelői tevékenység gyakorlására való jog felfüggesztésének 
időtartamát be kell számítani.
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 (5) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv eltérést talál a mezőgazdasági őstermelő által megadott, és
a) a hatósági ellenőrzésen megállapított, vagy
b) a közhiteles nyilvántartásban szereplő adat között,
akkor a hatósági ellenőrzésen megállapított vagy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adat átvezetése érdekében 
5 napon belül értesíti az  Agrárkamarát, az  Agrárkamara az  értesítését követő 8 napon belül az  értesítésben 
meghatározott adatokat rögzíti a nyilvántartásban.

6. § (1) Az 5.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  határozat véglegessé 
válását követő 5 napon belül értesíti az Agrárkamarát, az Agrárkamara az értesítését követő 8 napon belül a családi 
gazdaságokról szóló törvényben meghatározott adatokat rögzíti a nyilvántartásban.

 (2) Ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  5.  § (3)  bekezdésében meghatározott intézkedést 6 hónapon belül már 
alkalmazta, akkor a családi gazdaságokról szóló törvény alapján az Agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szerv 
értesítését követő 5 napon belül határozatot hoz a mezőgazdasági őstermelő törléséről.

 (3) A mezőgazdasági igazgatási szerv az 5. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények megállapításáról 
szóló határozatot a  véglegessé válást követő 5 napon belül megküldi az  állami adó- és vámhatóság részére, 
továbbá a  jogszerűtlen értékesítés helyéül szolgáló piac, vásár, helyi termelői piac, közterület területileg illetékes 
üzemeltetőjét a döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg felhívja a jogszerű állapot helyreállítására.

4. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétele

7. § (1) A kérelmező a  nyilvántartásba vételét az  Agrárkamara honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti. 
A  kérelemhez mellékelni kell a  családi mezőgazdasági társaság tagjai között fennálló hozzátartozói láncolat 
fennállásának igazolását, a 2. melléklet szerint.

 (2) A kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a  családi mezőgazdasági társaság 
minőségét a családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásába történő bejegyzése napjától használhatja.

 (3) Ha az  Agrárkamara tudomására jut, hogy a  nyilvántartásában szereplő adatok nem felelnek meg a  valóságnak, 
megkeresi a családi mezőgazdasági társaság képviselőjét az adatok tisztázása érdekében.

5. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásának ellenőrzése

8. § (1) Az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaság minősítése jogszerűségének, valamint a családi mezőgazdasági 
társaság nyilvántartásában szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) a családi mezőgazdasági társaság minősítést felfüggeszteni, jogszerűségének e  rendeletben foglaltak 

szerinti vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig, ha az  ellenőrzés során tapasztalt adatok alapján 
a  családi mezőgazdasági társaság nem felel meg a  családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott 
feltételeknek;

b) a családi mezőgazdasági társaságot a nyilvántartásból törölni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy
ba) a tagok között a  hozzátartozói láncolat nem áll fenn, és a  felszólítás kézhezvételétől számított  

30 napon belül azt nem igazolják,
bb) bármely tag több családi mezőgazdasági társaságban is tag, és a  felszólítás kézhezvételétől 

számított 30 napon belül nem szünteti meg a többes tagsági jogviszonyát,
bc) a családi mezőgazdasági társaságban csak egy tag van, és a  felszólítás kézhezvételétől számított  

30 napon belül az nem egészül ki legalább egy taggal,
bd) mező-, erdőgazdasági tevékenységen és kiegészítő tevékenységen kívül más tevékenységet folytat.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés hatálya alatt a  családi mezőgazdasági társaság tevékenységét folytathatja, 
de családi mezőgazdasági társaságként történő elismeréshez kapcsolódó kedvezményeket nem veheti igénybe. 
Az  (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés tényét az  Agrárkamara haladéktalanul rögzíti a  családi mezőgazdasági 
társaság nyilvántartásában.

 (3) Az Agrárkamara az (1) bekezdés szerinti döntését annak véglegessé válásától számított 5 napon megküldi az állami 
adó- és vámhatóság részére.
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6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (3) bekezdés b) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § 47.  pontjában a  „személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő” szövegrész helyébe a  „családi gazdaságokról szóló  
2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, valamint az őstermelők családi gazdasága” szöveg lép.

11. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „személyi jövedelemadóról szóló  
1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja” szövegrész helyébe a „családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény” 
szöveg lép.

12. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  melléklet,  
II. Jövedelmi adatok 2. pontjában a „Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem 
több a  kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a  folyósított támogatással 
növelt összegénél), akkor a  bevétel csökkenthető az  igazolt költségekkel, továbbá a  bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a  bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel” szövegrész 
helyébe az  „Az átalányadózó mezőgazdasági őstermelő esetében a  bevétel csökkenthető a  bevétel 90%-ának 
megfelelő összeggel” szöveg lép.

13. §  A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes 
szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában az „őstermelő” szövegrész helyébe az „a családi 
gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő” szöveg lép.

14. §  A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló  
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földügyi Központ a  Kincstárral kötött átruházási megállapodásban meghatározottak szerint végzi 
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.”

15. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 27. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Nemzeti Földügyi Központ – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság közreműködésével – országos illetékességgel)
„a) a Magyar Államkincstárral kötött átruházási megállapodásban meghatározottak szerint ellátja a  Nemzeti 
Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4/A. § b) pontja szerinti feladatokat,”

 (2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki)
„f ) a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben”
(foglaltak tekintetében.)

 (3) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42.  § (2)  bekezdésében az  „az Szja tv. 81/C.  §-ában” szövegrész helyébe  
az „a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 4.  § (4)  bekezdés f )  pontjában, 5.  §-ában, 11.  §-ában,  
12.  § (3) és (4)  bekezdésében, 13.  § (2)–(4)  bekezdésében, 15.  § (8) és (9)  bekezdésében, valamint 19.  § 
(6) bekezdésében” szöveg lép.
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16. §  A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 7. pontjában a „családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „őstermelők családi 
gazdasága” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti
a) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 

támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet;
b) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról szóló  

260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet;
c) a földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a  mezőgazdasági üzemközpontokról 

vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 2/A. §-a;
d) a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;
e) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 

4/A. § (2) bekezdés c) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő, a tevékenységre és az előállított termékre 
vonatkozó adatok

1.  a használt földterületek adatai:
1.1.  a földterület használatának jogcíme
1.2.  a földterület helye, címe, helyrajzi száma
1.3.  a földterület nagysága hektárban
1.4.  a földterület művelési ága

2.  az állattartásra vonatkozó adatok:
2.1.  az állattartó épület használati joga
2.2.  az állattartó épület helye (helyrajzi száma, címe)
2.3.  az állattartó épület alapterülete négyzetméterben
2.4.  az állattartó épület férőhelye
2.5.  az állatfaj megnevezése

3.  a termesztett növénykultúrák, -fajok és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok:
3.1.  a növénykultúra, -faj megnevezése
3.2.  a kultúránkénti, fajonkénti termőterület hektárban
3.3.  a termék megnevezése

4.  az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatok:
4.1.  a faj megnevezés
4.2.  a termék megnevezése

5.  a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok:
5.1.  a termék megnevezése
5.2.  erdőgazdálkodó neve
5.3.  gyűjtési engedély száma (amennyiben rendelkezik vele)
5.4.  gyűjtési terület megnevezése, helye

6.  a kiegészítő tevékenységre és előállított termékekre vonatkozó adatok:
6.1.  a kiegészítő tevékenység megnevezése
6.2.  a növényi, illetve állati eredetű termék megnevezése

7.  az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód)
8.  tevékenység azonosítója 
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2. melléklet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A hozzátartozó láncolat igazolása

A B

1 Hozzátartozó minőség Igazolása

2 Közeli hozzátartozó

3 házastárs házassági anyakönyvi kivonat

4 bejegyzett élettárs bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat

5 egyeneságbeli rokon születési anyakönyvi kivonat(ok)

6 örökbefogadott gyerek születési anyakönyvi kivonat(ok)

7 örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok)

8 mostohagyermek házassági és anyakönyvi kivonat

9 mostohaszülő házassági és anyakönyvi kivonat

10 nevelt gyermek gyámhatóság határozata

11 nevelőszülő gyámhatóság határozata

12 testvér születési anyakönyvi kivonatok

13 Hozzátartozó

14 élettárs
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló  
2008. évi XLV. törvény 36/G. §-a alapján kiállított tanúsítvány 
vagy az élettársak közös nyilatkozata

15 egyeneságbeli rokon házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

16 házastárs egyeneságbeli rokona és testvére születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

17 testvér házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

A Kormány 666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az energetikai felülvizsgálatról

A Kormány az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44.  § v)–y)  pontjában kapott felhatalmazás alapján és 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség

1. §  A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és 
az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) 
Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése szerinti Klímagáz adatbázis (a  továbbiakban: Adatbázis) önálló részeként vezeti 
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. Tv.) VIII/A. Fejezetében meghatározott 
nyilvántartásokat.

2. § (1) Az  energetikai felülvizsgáló legkésőbb 8 nappal az  energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos tevékenység 
megkezdése előtt kezdeményezi a  nyilvántartásba vételét az  Adatbázisba, az  Ehat. Tv. 43/B.  § (1)  bekezdés a) és 
c) pontjában foglalt feltételek megléte esetén. Az energetikai felülvizsgáló a regisztráció során megadja az Ehat. Tv. 
43/A. § (4) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott adatokat.

 (2) A Hatóság a regisztrációt követő 15 napon belül ellenőrzi az Ehat. Tv. 43/B. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt 
feltételek teljesülését. Ha a Hatóság megállapítja, hogy e feltételek teljesülnek, a Hatóság az Adatbázison keresztül 
egyenlegértesítőt állít ki. A  befizetett felügyeleti díj jóváírását követő 5 napon belül a  Hatóság az  energetikai 
felülvizsgálót nyilvántartásba veszi.
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 (3) Az  Ehat. Tv. 43/B.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában foglalt feltételek bármelyikének hiánya esetén, továbbá ha 
az  energetikai felülvizsgáló a  (2)  bekezdés szerinti felügyeleti díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
a Hatóság az energetikai felülvizsgáló nyilvántartásba vételét elutasítja.

 (4) A  nyilvántartásba vett energetikai felülvizsgáló eleget tesz az  Magyar Mérnöki Kamara (a  továbbiakban: MMK) 
az Ehat. Tv. 43/B. § (2) bekezdése szerinti szabályzatában meghatározott továbbképzési kötelezettségeinek.

 (5) A Hatóság az energetikai felülvizsgáló kérelmére az energetikai felülvizsgálót a nyilvántartásból törli. Az energetikai 
felülvizsgáló a  nyilvántartásból való törlés iránti kérelmét az  Adatbázisban teljesítendő adatszolgáltatásai és 
díjfizetési kötelezettségeinek teljesítését követően nyújthatja be.

 (6) Ha az  energetikai felülvizsgáló szakmagyakorlási tevékenysége szünetel vagy az  MMK az  energetikai 
felülvizsgáló szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát felfüggeszti, vagy az  általa 
vezetett névjegyzékből vagy a  szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles 
nyilvántartásból az  energetikai felülvizsgálót törli, erről az  MMK az  Adatbázison keresztül értesíti a  Hatóságot. 
A  Hatóság az  energetikai felülvizsgáló szakmagyakorlási tevékenysége szünetelése vagy felfüggesztése esetén 
a  felülvizsgáló tevékenységét korlátozza oly módon, hogy a  szünetelés vagy a  felfüggesztés időtartama alatt 
energetikai felülvizsgálói tevékenységet nem folytathat. A Hatóság az energetikai felülvizsgáló MMK által vezetett 
névjegyzékből vagy a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartásból 
való törlése esetén az energetikai felülvizsgálót törli a nyilvántartásból.

 (7) Az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban letelepedett és ott jogszerűen 
szolgáltatási tevékenységet folytató természetes személy, Magyarország területén történő letelepedés nélkül, 
szabad szolgáltatásnyújtás keretében az  MMK által vezetett névjegyzékébe vagy a  szabad szolgáltatás jogával 
rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartásba történő felvételét követően végezhet energetikai 
felülvizsgálatot, ha az Ehat. Tv. végrehajtására kiadott rendelet szerinti érvényes jogosultsággal rendelkezik.

3. § (1) Az  Ehat. Tv. 43.  § (1)  bekezdésében meghatározott rendszert és a  rendszer adatait a  rendszerről első alkalommal 
energetikai felülvizsgálatot végző energetikai felülvizsgáló rögzíti az Adatbázisban.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti regisztráció során az  energetikai felülvizsgáló az  Adatbázisban rögzíti az  energetikai 
felülvizsgálattal érintett épület címét, a  rendszer megnevezését, funkcióját, típusát, egyedi azonosítóját, effektív 
névleges teljesítményét, a rendszerüzemeltető Ehat. Tv. 43/A. § (2) bekezdés a) pontjában vagy 43/A. § (2) bekezdés 
ba)–bf ) alpontjában meghatározott adatait, mely adatokról az Adatbázis útján a rendszerüzemeltető értesül.

 (3) A rendszerüzemeltető személyében bekövetkezett változást a korábbi rendszerüzemeltető a Hatóság felé jelezheti. 
Ha az energetikai felülvizsgálat során az energetikai felülvizsgáló a rendszerüzemeltető személyében bekövetkezett 
változást észleli, az  energetikai felülvizsgáló a  változást – az  új rendszerüzemeltető Ehat. Tv. 43/A.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában vagy 43/A. § (2) bekezdés ba)–bf ) alpontjában meghatározott adatainak megadásával – rögzíti.

 (4) A nyilvántartott rendszer vonatkozásában az Ehat. Tv. 43. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott mentességi feltétel 
bekövetkezése esetén a rendszerüzemeltető a mentességi ok fennállását alátámasztó dokumentumok feltöltésével 
kezdeményezheti a rendszer Adatbázisból való törlését.

2. Az energetikai felülvizsgálat tartalmi követelményei

4. § (1) A  rendszerüzemeltető az  Ehat. Tv. 43.  § (1)  bekezdésében meghatározott rendszerek energetikai felülvizsgálatát 
az üzembe helyezés évétől számított egy éven belül elvégzi.

 (2) Az energetikai felülvizsgálat során a rendszerüzemeltető az energetikai felülvizsgáló részére rendelkezésre bocsátja 
a  rendszer azonosításához szükséges, a  rendszer használatával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 
dokumentumokat és információkat.

 (3) Az  energetikai felülvizsgáló az  energetikai felülvizsgálat során a  rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
vizsgálatán felül a  rendszer hozzáférhető részeit – fűtési rendszer esetén így különösen a  hőfejlesztő 
berendezéseket, vezérlőrendszereket és keringető szivattyúkat – helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálja.

 (4) Az  energetikai felülvizsgálat során az  energetikai felülvizsgáló rögzíti az  elvégzett tevékenységek részleteit, 
megjelöli a rendelkezésére bocsátott és hiányzó dokumentumokat, a felülvizsgálat során alkalmazott szabványokat, 
rendeleteket, dokumentálja a helyszíni ellenőrzés megállapításait, az elvégzett mérések módszerét, a mérés során 
tapasztaltakat, a  mérések és a  számítások eredményeit, valamint a  felülvizsgálatba bevont szakértők által végzett 
tevékenységeket.

 (5) Az  energetikai felülvizsgálat eredményéről szóló adatszolgáltatást az  energetikai felülvizsgáló az  Adatbázison 
keresztül teljesíti.
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 (6) Az energetikai felülvizsgáló az energetikai felülvizsgálat elvégzéséért díjra jogosult. Az energetikai felülvizsgálatért 
járó ellenszolgáltatás mértékére az MMK ajánlása az irányadó.

5. §  Ha a rendszer által kiszolgált épület társasház vagy lakásszövetkezet, az energetikai felülvizsgálat megrendeléséről 
a  társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlési határozatot hoz. A  rendszerüzemeltető vagy annak képviselője 
a  felülvizsgálati jelentésben foglalt, a  rendszer energiahatékonyságának javítására szolgáló ajánlásokat 
a társasháznak vagy lakásszövetkezetnek a felülvizsgálati jelentés kézhezvételét követő közgyűlésén ismerteti.

3. Az ellenőrzési feladat ellátására vonatkozó rendelkezések

6. § (1) Ha a  Hatóság a  kérelem vagy nyilatkozat benyújtására formanyomtatványt, elektronikus űrlapot tett 
közzé az  Adatbázisban vagy a  honlapján, a  kérelmet vagy nyilatkozatot az  erre a  célra rendszeresített 
formanyomtatványon, elektronikus űrlapon kell benyújtani.

 (2) A  Hatóság indokolt esetben az  ügyfél részére az  eljárási cselekmény teljesítésére 8 napon túli határidőt is 
megállapíthat. Ha a  Hatóság az  eljárási cselekmény teljesítésére határidőt állapított meg, az  ügyfél kérheti 
a  rá vonatkozó határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását. A  Hatóság az  eljárási cselekmény teljesítésére 
megállapított határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja.

 (3) Ha az  ellenőrzést végző szerv a  hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az  ellenőrzés lezárásáról 
feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít, és az  ellenőrzés lezárásától számított 15 napon belül az  ellenőrzés 
megállapításairól értesíti az ellenőrzés alá vontat.

 (4) Az  ellenőrzés lehetséges eszköze az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 
eszközökön túl a  helyszínre vagy a  hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a  folyamatba beépített ellenőrző 
rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.

7. §  Az energetikai felülvizsgálathoz kapcsolódó szakmai ellenőrzésekről az MMK éves jelentést készít, amelyet minden 
év január 31. napjáig az Adatbázison keresztül megküld a Hatóság részére.

4. Jogkövetkezmények

8. § (1) Az  energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos jogszabályban vagy a  Hatóság határozatában foglalt rendelkezések 
megsértése esetén a Hatóság az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szab ki.

 (2) Folyamatos jogsértés, valamint ugyanazon kötelezett által elkövetett ugyanazon vagy más jogsértés esetén a bírság 
mértéke az 1. mellékletben meghatározott bírság mértékének 150%-a.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Ez a rendelet
1.  az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
2.  az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az  energiahatékonyságról szóló  

2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/844/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

11. § (1) A  2.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendelet 2.  § (7)  bekezdésének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A bírság mértéke

 1. Az Ehat. Tv. 43.  § (1)  bekezdésében meghatározott energetikai felülvizsgálati kötelezettség nem vagy nem 
megfelelő teljesítése esetén a bírság mértéke
1.1. lakóépületek esetében:
a) fűtési rendszerek vonatkozásában:

aa) 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 150 000 Ft;
ab) 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 300 000 Ft;

b) légkondicionáló rendszerek, hőszivattyúk vonatkozásában:
ba) 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 450 000 Ft;
bb) 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 550 000 Ft.

1.2. nem lakóépületek esetében:
a) fűtési rendszerek vonatkozásában:

aa) 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 200 000 Ft;
ab) 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 350 000 Ft;

b) légkondicionáló rendszerek, hőszivattyúk vonatkozásában:
ba) 70 kW és 290 kW közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 500 000 Ft;
bb) 290 kW feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 600 000 Ft.

 2. Az Ehat. Tv. 43.  § (8)  bekezdésében és a  43/C.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
megszegése esetén a bírság mértéke 50 000 Ft.

 3. Az Ehat. Tv. 43/A. § (7) bekezdésében meghatározott változás-bejelentési kötelezettség megszegése esetén a bírság 
mértéke 30 000 Ft.

A Kormány 667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány az  egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020.  évi CXLV.  törvény 7.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) elektronikus közúti közlekedési célú szolgáltatás: a használati díj, valamint az útdíj ellenében viszonylati jeggyel 

igénybe vehető, egységes rendszeren keresztül elérhető, közúti közlekedési célú szolgáltatás,
b) elektronikus parkolási szolgáltatás: a  közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, az  egységes rendszeren 

keresztül elérhető várakozási (parkolási) közszolgáltatás,
c) elektronikus személyszállítási szolgáltatás: az  állam vagy a  helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló 

szolgáltató által, közszolgáltatásként nyújtott, az  egységes rendszeren keresztül elérhető személyszállítási 
szolgáltatás,

d) szolgáltatói jutalék: a szolgáltató által a működtető részére a termék egységes rendszeren keresztül történő 
értékesítéséért és a támogatási szolgáltatásokért fizetendő ellenérték,

e) szolgáltatói szerződés: a  szolgáltató és a  működtető között létrejött szerződés, amely alapján a  működtető 
megvásárolja a terméket a szolgáltatótól,

f ) szolgáltatói üzletszabályzat: a működtető szolgáltatókra vonatkozó általános szerződési feltételei,
g) ügyfélrendelkezés: a  végfelhasználó által a  termék megvásárlására, a  viszonteladón keresztül tett 

jognyilatkozat,
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h) viszonteladói jutalék: a működtető által a viszonteladó részére a továbbértékesítésért fizetett díj,
i) viszonteladói szerződés: a  viszonteladó és a  működtető között létrejött szerződés, amely alapján 

a  viszonteladó a  terméket egységes rendszeren keresztül megvásárolja és a  végfelhasználók részére 
elektronikus úton továbbértékesíti,

j) viszonteladói üzletszabályzat: a működtető viszonteladókra vonatkozó általános szerződési feltételei.

2. A működtetőre és az egységes rendszerre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A  működtető koncessziós pályázat alapján kiválasztott személy, amely az  egyes közszolgáltatások egységes 
elektronikus értékesítéséről szóló törvényben (a  továbbiakban: Törvény) meghatározottak szerint az  egységes 
rendszert működteti.

 (2) A működtető a szolgáltatótól megvásárolja a terméket és továbbértékesíti a viszonteladónak, a viszonteladó pedig 
a végfelhasználónak.

 (3) A  működtető a  viszonteladókon keresztül valamennyi végfelhasználó számára biztosítja Magyarország egész 
területén a termékek megvásárlásának lehetőségét.

3. § (1) A működtető a szolgáltatókkal és a viszonteladókkal szerződést köt, mely egyedi szerződésből és üzletszabályzatból 
áll.

 (2) A működtető az üzletszabályzatokat
a) az ügyfélszolgálatán és honlapjának nyitóoldalán könnyen elérhető módon, keresésre alkalmas formában 

elektronikus úton tárolható, megjeleníthető, valamint nyomtatható formában, előzetes regisztrációt nem 
igénylő módon, ingyenesen közzéteszi, és

b) kérésre tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, valamint – az  előállítás tényleges 
költségeit meg nem haladó költségtérítés ellenében – nyomtatott formában rendelkezésre bocsátja.

4. §  A  működtető biztosítja, hogy a  vele szerződéses jogviszonyban álló személy a  forgalmazási és számlázási adatok 
törléséig díjmentesen megismerhesse a  fizetendő díjak és költségek számításához szükséges forgalmazási és 
számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

5. §  A  végfelhasználó a  viszonteladón keresztül az  üzletszabályzatban meghatározott módon kezdeményezi a  termék 
megvásárlását.

6. § (1) A  működtető a  viszonteladón keresztül beérkezett ügyfélrendelkezés formai vizsgálatát haladéktalanul elvégzi, és 
ha az a Törvényben, e rendeletben és az üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek
a) nem felel meg, a szabályszerű ügyfélrendelkezés követelményeire való hivatkozást tartalmazó hibaüzenetet 

küld a viszonteladónak, vagy
b) megfelel, az ügyfélrendelkezésnek megfelelően jár el.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  működtető az  ügyfélrendelkezés teljesítéséről vagy annak 
sikertelenségéről haladéktalanul visszaigazolást küld a  viszonteladónak. Ha az  adott termék igénybevételéhez 
egyedi azonosítóra van szükség, azt a  működtető igényli meg a  szolgáltatótól, és a  visszaigazolásban közli 
a viszonteladón keresztül a végfelhasználóval.

 (3) Ha az ügyfélrendelkezés sikerességét a működtető nem igazolja vissza, a termék vásárlása sikertelen, a szolgáltató, 
a viszonteladó, valamint a működtető jutalékra, díjra nem jogosult.

7. § (1) A  rendszer rendelkezésre állásának mértéke a  koncessziós szerződésben kerül meghatározásra azzal, hogy 
az egységes rendszernek a szolgáltató felé legalább az e §-ban meghatározott szinten rendelkezésre kell állnia.

 (2) A  terméknek a  végfelhasználók számára az  egységes rendszeren keresztül havi szinten legalább 98,5%-ban 
elérhetőnek kell lennie. A  termék akkor minősül elérhetőnek, ha az  egységes rendszer a  viszonteladói csatornán 
képes az adott termékre vonatkozó ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására.

 (3) Az egységes rendszernek az ellenőrzések informatikai támogatásához havi szinten legalább 98,5%-ban elérhetőnek 
kell lennie.

 (4) Az  egységes rendszer rendelkezésre állása akkor állapítható meg, ha a  (2) és (3)  bekezdésben rögzített szinteket 
a  rendszer teljesíti. Ha a  teljesítés a  (2) és (3)  bekezdésben rögzített elvárt szint alatt marad, a  működtető és 
a szolgáltató írásban egyeztetik a rendelkezésre nem állás okát.
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 (5) Ha a  rendelkezésre állás nem teljesítése a  működtető érdekkörén kívül következik be, a  működtetőt felelősség 
nem terheli. A  működtető érdekkörén kívül eső oknak minősül a  szolgáltatási szintek nem teljesítése, ha 
az  a  közreműködő elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatási paraméterei, vagy az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatás rendelkezésre állásának a  hiánya miatt következett be. Minden más esetben a  működtető és 
a  szolgáltató egyeztetni kötelesek a  rendelkezésre nem állás okát, és vita esetén kötelesek eltérő álláspontjukat 
jegyzőkönyvben rögzíteni.

 (6) A  működtető köteles a  szolgáltatásminőségi követelményeknek megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás 
nyújtásához szükséges eszközállomány és tartalékeszközök rendelkezésre állásáról gondoskodni. A  működtető 
a  szolgáltatások ellátásához szükséges eszközök, valamint a  szolgáltatások nyújtásához szükséges szoftverlicenc 
jogok biztosításáról saját költségen gondoskodik.

 (7) A működtető jogosult a rendeltetésszerű működtetéshez külön jóváhagyás kérése nélkül karbantartást végezni.
 (8) A  szolgáltatók és a  viszonteladók rendszerelérését zavaró leállások vagy egyéb munkálatok időpontját 

a  működtető köteles úgy meghatározni, hogy az  összességében minél kisebb fennakadást okozzon az  egységes 
rendszer szolgáltatásaiban. A  működtető a  leállásokról vagy egyéb munkálatokról az  érintett szolgáltatókat 
és viszonteladókat a  leállás előtt legalább 3 munkanappal értesíti, amelyek indokolt esetben a  leállás előtt 
1 munkanappal kifogásolhatják a működtető által meghatározott időpontot.

 (9) A  működtető a  szolgáltatás műszaki feltételeinek olyan módosításáról, amely a  szolgáltatók vagy viszonteladók 
részéről további intézkedéseket igényelnek köteles olyan észszerű időben előre értesíteni az érintett szolgáltatókat 
és viszonteladókat, hogy azok a  módosításra felkészülhessenek, így különösen a  módosítás kapcsán szükséges 
fejlesztési feladatokat és egyéb intézkedéseket a módosítás üzembe állítását megelőzően végrehajthassák.

8. § (1) A  végfelhasználó kérheti az  őt megillető mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatainak rögzítését 
a működtető nyilvántartásában.

 (2) A  végfelhasználó mentességre vagy kedvezményre való jogosultságára vonatkozó adatokat a  működtető akkor 
veheti nyilvántartásba, ha a végfelhasználó
a) az annak a  jogcímét megalapozó iratot a  szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a  működtető által biztosított 

elektronikus ügyintézési felületen keresztül elektronikus ügyintézés keretében bemutatja,
b) az a) pont szerinti irat hiteles másolatát a szolgáltatón keresztül a működtető számára eljuttatja, vagy
c) a kedvezményre való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatokat a  szolgáltatón keresztül a  működtető 

rendelkezésére bocsátja.
 (3) A  végfelhasználó írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a  (2)  bekezdés szerinti mentességre vagy kedvezményre 

vonatkozó adataiban bekövetkezett változásokat 8  napon belül írásban vagy a  viszonteladó ügyfélszolgálatán 
keresztül személyesen bejelenti a működtetőnek.

II. FEJEZET 
A SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

3. A szolgáltatói jogviszony

9. § (1) A szolgáltató a terméket kizárólag az egységes rendszeren keresztül jogosult elektronikusan értékesíteni.
 (2) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a végfelhasználó által a termék díjaként fizetendő díj megegyezik 

azzal a díjjal, amelyet a végfelhasználó akkor fizetne, ha az adott terméket nem az egységes rendszeren keresztül 
vásárolná meg. A  szolgáltató a  szolgáltatás egységes rendszeren keresztül történő megvásárlását üzletpolitikai 
kedvezménnyel ösztönözheti.

 (3) A  szolgáltató a  szolgáltatói szerződés alapján, a  szolgáltatói jutalék ellenében jogosult az  egységes rendszer 
szolgáltatásainak igénybevételére.

10. § (1) A  szolgáltatói szerződés megkötését a  működtető köteles kezdeményezni a  szolgáltatónál, ennek keretében 
a  szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges információk közlésére hívhatja fel a  szolgáltatót, a  teljesítéshez 
szükséges észszerű határidő megállapításával.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti információk szolgáltatását követő 30  napon belül a  működtető szolgáltatás-bevezetési 
javaslatot tesz a szolgáltató részére, amelyben meghatározza
a) a termék egységes rendszeren keresztül történő értékesítésének első napját,
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b) az egységes rendszerhez való csatlakozás műszaki feltételeit, valamint
c) az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendőket a termék bevezetésével összefüggésben.

 (3) A szolgáltató a szolgáltatás-bevezetési javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban észrevételt tehet. 
A szolgáltatói szerződés a szolgáltatás-bevezetési javaslat szolgáltató általi elfogadását követően írásban jön létre.

 (4) A  szolgáltatói szerződés megkötésével és a  továbbértékesítés kiépítésével kapcsolatos költségeket a  szolgáltató, 
illetve a  működtető maga viseli azzal, hogy a  működtető által létrehozott értékesítési és ellenőrzési interfészek 
szolgáltató oldali implementálásának költségei a szolgáltatót terhelik.

 (5) A  működtető biztosítja és elérhetővé teszi a  szolgáltatók számára az  egységes rendszerhez történő kapcsolódást 
biztosító interfészek leírását.

11. § (1) A működtető a szolgáltató felé a 7. § szerint biztosítja az egységes rendszer rendelkezésre állását. Ha az egységes 
rendszer egy  naptári hónapban nem teljesíti az  e  rendeletben, illetve a  koncessziós szerződésben meghatározott 
rendelkezésre állási szintet, a működtető kötbér fizetésére köteles a szolgáltató részére.

 (2) A  kötbér mértéke a  koncessziós szerződésben kerül meghatározásra, de az  legalább a  (3)  bekezdés szerinti 
kötbéralap
a) 10%-a, ha az  egységes rendszer rendelkezésre állása nem éri el a  7.  § (2) vagy (3)  bekezdésében rögzített 

szolgáltatási szintet, de a 97%-os szintet meghaladja,
b) 15%-a, ha az egységes rendszer rendelkezésre állása legfeljebb 97%, de a 95%-os szintet meghaladja, vagy
c) 20%-a, ha az egységes rendszer rendelkezésre állása 95%-os vagy az alatti.

 (3) A  kötbér alapja a  tárgyidőszakot megelőző 6 hónap, vagy ha a  szolgáltatói szerződés hatálybalépése miatt 
a szolgáltatás tényleges nyújtása ennél rövidebb, a szolgáltatás nyújtásának idejére a működtető részére járó havi 
nettó jutalék összeg átlaga.

 (4) A kötbér a tárgyhavi elszámolást követő elszámoláskor esedékes.

12. § (1) A szolgáltatói szerződés egyedi szolgáltatói szerződésből és szolgáltatói üzletszabályzatból áll.
 (2) Az egyedi szolgáltatói szerződésben rögzíteni kell

a) a működtető és a szolgáltató cégnevét és székhelyét, a szerződéskötés szempontjából lényeges adatokat,
b) a terméket és annak ellenértékét,
c) az üzletszabályzat elérhetőségét, valamint
d) a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját.

 (3) A  szolgáltatói szerződésben a  működtető és a  szolgáltató közös megegyezéssel eltérhetnek az  e  rendeletben 
meghatározott feltételektől, ha az a működtető által nyújtott szolgáltatást nem veszélyezteti, és nem eredményez 
a szolgáltatók közötti indokolatlan vagy aránytalan mértékű különbségtételt.

13. §  A szolgáltatói üzletszabályzat a Törvénnyel és e rendelettel összhangban – közérthetően, ellentmondásmentesen és 
áttekinthetően, az adott szolgáltatásra értelmezhetően – legalább a következőket rögzíti:
a) a működtető megnevezését, elérhetőségét,
b) a működtető ügyfélszolgálatának elérhetőségeit és nyitvatartási rendjét,
c) a szerződéskötés módját,
d) a szolgáltatói jogviszony részletes tartalmát, a szolgáltatások minőségére vonatkozó feltételeket,
e) az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége alóli mentesség, 

az  arra vonatkozó kedvezmény és az  alapjául szolgáló körülmények igazolására és az  ezekre vonatkozó 
adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat,

f ) a hibaelhárítás és a szolgáltatás korlátozása és szünetelése esetén irányadó szabályokat,
g) az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok kezelésének a  rendjét, a  jogviták kezelésének a  módját, tájékoztatást 

az ügyfél által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről,
h) a működtető által alkalmazott díjak és továbbhárított költségek megnevezését és mértékét, a  fizetés és 

a számlázás módját,
i) a működtető által alkalmazható biztosítékok, illetve a fizetési módok korlátozása alkalmazásának feltételeit,
j) a szolgáltatói jutalék elszámolásának és kifizetésének részletes szabályait,
k) a kötbér megállapításának és megfizetésének módját, valamint
l) a szerződés módosításának, megszűnésének feltételeit.
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4. A szolgáltatás tárgya

14. § (1) Elektronikus parkolási szolgáltatás nyújtásakor a működtető:
a) beazonosítja a viszonteladót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) GPS-alapú helymeghatározáson alapuló zónaválasztást és térkép megjelenítést biztosít,
c) zóna- és tarifálási információkat biztosít,
d) előkészíti, elindítja és leállítja a parkolási szolgáltatást,
e) notifikációs és allokációs szolgáltatást biztosít,
f ) megállapítja a tényleges parkolási időt és parkolási díjat,
g) ellenőrzési felületet és ellenőrzési interfészt biztosít a szolgáltató számára,
h) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást, valamint
i) a szolgáltatói üzletszabályzatban rögzítettek szerint kezeli a  szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos 

viszonteladói ügyfélpanaszokat.
 (2) A  szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a  működtető jogosult olyan támogatási szolgáltatás nyújtására, 

amelynek keretében a  szolgáltató javára elvégzi a  közszolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége alóli 
mentességre vagy kedvezményre való jogosultság ellenőrzésével és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.

 (3) Elektronikus parkolási szolgáltatás nyújtásakor a  szolgáltató köteles a  jegykiadó automatáin vagy a  közterületi 
parkolással kapcsolatos tájékoztató tábláin az  egységes rendszer használatával kapcsolatos információkat 
megjelenítő feliratot elhelyezni, és azon feltüntetni:
a) a várakozási terület zónakódját,
b) a működtető internetes oldalának címét, valamint
c) valamennyi viszonteladóra vonatkozóan a vásárlással kapcsolatos információkat.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti feliratok egységes formáját és adattartalmát a  működtető határozza meg. A  működtető 
évente egy alkalommal gondoskodik a  feliratok előállításáról és a  szolgáltató számára történő eljuttatásról 
azzal, hogy a  kihelyezés a  szolgáltató feladata. A  működtető viseli az  ezzel összefüggő költségeket azzal, hogy 
a  viszonteladó megtéríti a  feliratok cseréjének indokolt költségét a  működtető részére, ha a  feliratok cseréje 
a viszonteladónak felróható ok miatt szükséges.

15. §  Az elektronikus közúti közlekedési célú szolgáltatás nyújtásakor a működtető:
a) beazonosítja a viszonteladót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) tarifálási információkat biztosít,
c) viszonylati jegy vásárlásához tervezési és tarifálási információkat biztosít,
d) végrehajtja a vásárlási tranzakciót,
e) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és ellenőrzéshez,
f ) lekérdezési szolgáltatást biztosít a viszonteladó számára,
g) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást, valamint
h) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat.

16. § (1) Az elektronikus személyszállítási szolgáltatás nyújtásakor a működtető:
a) beazonosítja a végfelhasználót, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) megállapítja a végfelhasználó által fizetendő jegyárat,
c) viszonylati jegy vásárlásához tervezési és tarifálási információkat biztosít,
d) notifikációs és allokációs szolgáltatást biztosít,
e) biztosítja a szolgáltató és a viszonteladó közötti központi elszámolást,
f ) technológiai támogatást nyújt és adatot szolgáltat a szolgáltató által végzett ellenőrzéshez,
g) kezeli a  szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat és informatikai támogatást nyújt 

az ellenőrzéshez, valamint
h) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.

 (2) A  szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a  működtető jogosult olyan támogatási szolgáltatás nyújtására, 
amelynek keretében a szolgáltató javára elvégzi a mentességre vagy kedvezményre való jogosultság ellenőrzésével 
és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.
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5. A szolgáltatói jutalék és az elszámolás feltételei

17. §  A szolgáltatói jutalék alapja a végfelhasználó által a 9. § (2) bekezdése szerint fizetendő díj általános forgalmi adó 
nélkül számított összege. A  működtetőnek járó szolgáltatói jutalék mértéke a  koncessziós szerződés szerinti 
mértékben kerül meghatározásra.

18. § (1) A  működtető havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 5.  napján elszámolási összesítőt küld a  szolgáltató részére 
a tárgyhónapban értékesített termék mennyiségéről és értékéről.

 (2) Az  elszámolási összesítőben a  szolgáltató által kifogásolt tételekről a  működtető és a  szolgáltató az  elszámolási 
összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztet, és ennek eredménye alapján a működtető a  tárgyhónapot 
követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a működtető és a szolgáltató 
–  egyeztetést követően – a  tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak 
el. Ha a működtető és a szolgáltató nem tudnak megegyezni a vitás tételekről, a tényállás rövid leírását tartalmazó 
jegyzőkönyvet vesznek fel.

 (3) Az elszámolási időszakban a működtető által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt termék után a szolgáltatót 
megillető díj a  tárgyhónapot követő 30.  napig, a  szolgáltató nevében a  működtető által kiállított számla alapján 
esedékes.

6. A szolgáltatói szerződés módosítása, megszűnése

19. § (1) A  szolgáltató észszerű időn belül tájékoztatja a  működtetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van 
a szolgáltatói szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

 (2) A  szolgáltatói szerződés szerződési feltételeit csak akkor lehet egyoldalúan a  szolgáltató számára kedvezőtlenül 
módosítani, ha a  szolgáltatói szerződés ezt a  működtető számára egyértelműen meghatározott feltételek vagy 
körülmények esetére lehetővé teszi.

 (3) A  működtető a  szolgáltatót az  (1)  bekezdésben meghatározott módosításról legkésőbb a  módosítás 
hatálybalépését megelőző 60. napig a szolgáltatói üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.

 (4) Ha a  szolgáltató a  szerződés (1)  bekezdés szerinti módosítását nem tudja teljesíteni, köteles arról a  működtetőt 
haladéktalanul írásban értesíteni, az  akadályok részletes ismertetése mellett. A  működtető és a  szolgáltató 
kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egyeztetni, és szolgáltató csak alapos okkal tagadhatja meg a módosítás 
végrehajtását. Alapos oknak minősül különösen, ha a  módosítás végrehajtásának technikai feltételei nem állnak 
fenn, és annak időigénye vagy költsége miatt a  módosítás végrehajtása nem lehetséges, vagy ha a  módosítás 
végrehajtása jogszabályba ütközne.

 (5) Ha a  szolgáltató a  (3)  bekezdésben rögzített értesítés kézhezvételétől számított 15  napon belül a  módosítással 
kapcsolatban kifogást a  működtetővel nem közöl, az  a  szerződésmódosítás elfogadásának minősül. A  szolgáltató 
figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre köteles a működtető felhívni.

20. § (1) A szolgáltatói szerződés megszűnik, ha a Törvény szerinti szerződéskötési kötelezettség már nem áll fenn.
 (2) A működtető és a szolgáltató a szolgáltatói szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.

III. FEJEZET 
A VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

7. A viszonteladói jogviszony

21. § (1) A viszonteladói szerződés keretében a viszonteladó megvásárolja a terméket a működtetőtől, és azt a viszonteladói 
üzletszabályzatban előírt követelmények betartása mellett, saját szerződési feltételei alkalmazásával 
továbbértékesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló végfelhasználó számára.

 (2) A viszonteladó jogosult az egységes rendszer szolgáltatásainak igénybevételére.
 (3) A  viszonteladói szerződés megkötésével, a  viszonteladás kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket 

a viszonteladó, illetve a működtető maga viseli.
 (4) A működtető a viszonteladói csatlakozást köteles mindenki számára lehetővé tenni, és a viszonteladók csatlakozását 

egységesen biztosítani.
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22. § (1) A működtetőt a viszonteladó irányába szerződéskötési kötelezettség terheli kivéve, ha:
a) a viszonteladó a működtetővel fennálló jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a viszonteladónak a  működtetővel fennálló korábbi jogviszonya az  egységes rendszer jogszabályellenes 

használata vagy a jogviszonyból eredő jogaival való visszaélése miatt szűnt meg, vagy
c) a viszonteladóval szemben csődeljárás vagy végelszámolás van folyamatban, illetve a  bíróság 

a  viszonteladóval szemben jogerős határozatában a  felszámolási eljárást elrendelte, vagy a  viszonteladó 
kényszertörlési eljárás alatt áll.

 (2) A  működtető jogosult az  üzletszabályzatban rögzítettek szerint biztosítékot kérni a  viszonteladótól 
a továbbértékesített termék díja fedezetének biztosítására.

23. § (1) A viszonteladói szerződés egyedi viszonteladói szerződésből és viszonteladói üzletszabályzatból áll. A viszonteladói 
szerződést írásba kell foglalni.

 (2) A  viszonteladói szerződés kötelező tartalmai elemeire a  12. és 13.  §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell 
azzal, hogy a szolgáltató alatt a viszonteladót kell érteni.

8. A viszonteladói szolgáltatás tárgya

24. § (1) A  viszonteladó és a  végfelhasználó közötti, az  ügyfélrendelkezéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítása, 
valamint az ügyfélrendelkezésnek a működtetőhöz történő továbbítása a viszonteladó feladata.

 (2) A viszonteladó köteles tájékoztatni a végfelhasználót, hogy a termék megvásárlása a működtető üzemeltetésében 
lévő egységes rendszeren keresztül történik.

 (3) A  viszonteladó nem köteles minden terméket továbbértékesíteni, de a  terméktípuson belül értékesítésre kerülő 
termék vonatkozásában köteles a  teljes, országos lefedettséget biztosítani. A  viszonteladó jogosult a  termékek 
végfelhasználók általi megvásárlását vásárlási limittel vagy más, megkülönböztetésmentesen alkalmazott feltétellel 
korlátozni.

 (4) A működtető a viszonteladón keresztül biztosíthat adatot a végfelhasználó által megvásárolt termékről.
 (5) A viszonteladó köteles önálló ügyfélszolgálatot és az ügyfelek számára panaszkezelést biztosítani.

25. §  A működtető általi panaszkezelés érdekében az ügyfélrendelkezés továbbítása és feldolgozása során
a) a viszonteladó és a működtető egyedi és közös tranzakció-azonosítót hoznak létre, és
b) a viszonteladó az ügyfélrendelkezés teljesítéséhez szükséges azonosítón túl a viszonteladó által létrehozott 

és a végfelhasználó által is ismert egyedi tranzakció-azonosítót is közli a működtetővel.

9. A viszonteladói jutalék és az elszámolás

26. §  A  működtető a  termék viszonteladó általi továbbértékesítése esetén a  koncessziós szerződésben meghatározott 
mértékű jutalékot fizet a viszonteladó részére.

27. § (1) A  termék díjáról a  működtető havonta összesítő számlát készít, amelyet a  viszonteladó a  tárgyhónapot követő 
hónap 30. napjáig fizet meg a működtetőnek. A viszonteladó és a működtető rövidebb elszámolási időszakban is 
megállapodhatnak.

 (2) Az  elszámolás szabályaira egyebekben az  5. alcím rendelkezései megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy 
a szolgáltató alatt a viszonteladó értendő.

10. A viszonteladói jogok korlátozása

28. § (1) A  működtető a  viszonteladó egyidejű írásbeli értesítése mellett a  viszonteladó vonatkozásában a  szolgáltatás 
igénybevételét korlátozhatja, ha
a) tudomást szerez arról, hogy a viszonteladónak a működtető által kezelt, az elszámolás szempontjából vagy 

a szolgáltatás nyújtása szempontjából fontos adatai megváltoztak, az adatok bejelentéséig, szükség esetén 
igazolásáig,

b) tudomást szerez arról, hogy a  viszonteladó jogszabályellenesen vagy a  jogviszonyból fakadó jogaival 
visszaélve használja az  egységes rendszert, a  jogellenes vagy visszaélésszerű magatartás megszüntetéséig, 
de legfeljebb 15 napig,
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c) a viszonteladó a  működtetővel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely 
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a felszólítás megküldésével egyidejűleg, vagy

d) tudomást szerez arról, hogy a  viszonteladót az  egységes rendszeren keresztül biztosított szolgáltatásával 
összefüggésben felügyeleti eljárásban elmarasztalták.

 (2) A  működtető a  korlátozást feloldja, ha a  korlátozásra okot adó, (1)  bekezdésben meghatározott körülmény 
megszűnt.

11. A viszonteladói szerződés módosítása, megszűnése

29. §  A  viszonteladó észszerű időn belül tájékoztatja a  működtetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van 
a viszonteladói szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

30. § (1) A  működtető a  viszonteladói szerződések szerződési feltételeit akkor módosíthatja egyoldalúan a  viszonteladó 
számára kedvezőtlenül, ha a viszonteladói szerződés ezt egyértelműen meghatározott feltételek vagy körülmények 
esetére lehetővé teszi. Ilyen esetnek minősül különösen a termékeket nyújtó szolgáltatók szolgáltatási vagy műszaki 
feltételeinek jelentős módosulása.

 (2) A  működtető jogosult a  saját rendszerét a  szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett továbbfejleszteni, 
módosítani, mind a  kiszolgálói-oldalon, mind az  adatbázis-oldalon. A  működtető köteles a  műszaki paraméterek 
megváltoztatása előtt előre tájékoztatni a viszonteladót minden olyan műszaki módosításról, amely a szolgáltatások 
nyújtására, igénybevételére vagy egyébként a viszonteladói szerződés teljesítésére befolyással lesz.

 (3) A  működtető a  viszonteladót az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott módosításról legkésőbb a  módosítás 
hatálybalépését megelőző 60. napig a viszonteladói üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.

 (4) Ha a viszonteladó a viszonteladói szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem mondja fel, 
a szerződésmódosítás elfogadottnak minősül. A viszonteladó a szerződést 30 napos felmondási idő mellett jogosult 
felmondani. A működtető köteles a viszonteladó figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre felhívni.

31. § (1) A viszonteladói szerződés megszűnik:
a) a viszonteladó és a működtető közös megegyezése alapján,
b) a viszonteladó rendes felmondásával 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül, vagy
c) a viszonteladó vagy a működtető rendkívüli felmondása esetén a (2) bekezdésben és a 32. §-ban rögzítettek 

szerint.
 (2) A  működtető a  viszonteladói szerződést 8  napos felmondási határidővel, indokolás mellett, felmondással 

felmondhatja, ha
a) a  viszonteladó a  működtetővel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely 

fizetési kötelezettségének az  erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15  napon belül sem tesz 
eleget,

b) a  viszonteladó az  egységes rendszert jogszabályellenes módon használja, vagy a  jogviszonyból eredő 
jogaival visszaél, vagy

c) a  viszonteladóval szemben csődeljárás vagy végelszámolás van folyamatban, vagy a  bíróság 
a  viszonteladóval szemben jogerős határozatában a  felszámolási eljárást elrendelte, vagy a  viszonteladó 
kényszertörlési eljárás alatt áll.

32. §  A  viszonteladó a  viszonteladói szerződést 8  napos felmondási határidővel, indokolás mellett felmondhatja, ha 
a  működtető a  jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi, vagy a  jogviszonyból eredő jogaival 
visszaél.

33. §  A viszonteladó és a működtető a viszonteladói szerződés megszűnését követő 30. napig egymással elszámolnak.
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IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

36. §  A 24. § (5) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. §  Hatályát veszti a  nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.  13.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), 
m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés k), m) és 
z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § 
(10) bekezdésében és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § 
(7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) 
és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 17. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 1. pont 1.1 és 1.2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 1. és 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 20. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés b) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 23. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 25. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A.  § d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b), c), e) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím és a  3–5.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában és a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 32. alcím és a  6.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 35. alcím és a  7.  melléklet tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 
1.5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím és a 8. melléklet tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 13. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 43. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában, a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 45. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím és a 9. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím és a 10. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 2., 5. 
és 6. pontjában, 281. § (4) bekezdés 1., 2. pontjában, továbbá 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában, továbbá 
281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10.  § a), c) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/E.  § 
(9) bekezdésében a „d)–e)” szövegrész helyébe a „d)–f )” szöveg lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/A. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A kijelölt kormányhivatal hatósági jogkörében:)
„m) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartásban a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy megszerzett letelepedett jogállásának tényét.”

 (2) Az R1. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnéséről és a letelepedett jogállásának megszerzéséről.”

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló  
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14/A. §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hadigondozási hatóság a  hadigondozott halála esetén a  pénzellátás megszüntetéséről nem hoz döntést. 
A hadigondozási hatóság a halál tényét és az ellátásra jogosultság megszűnését átvezeti a hatósági nyilvántartáson.”
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4. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló  
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) 
Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  keresőképesség felülvizsgálatának a  (3)  bekezdés a) és b)  pontjában történő kezdeményezése esetén meg 
kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott személy nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, 
társadalombiztosítási azonosító jelét és a keresőképtelenség kezdetét. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató 
illetve közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, valamint telefonos 
és postai elérhetőségét.”

5. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mellőzni lehet a  korlátozottan cselekvőképes gyermek, valamint az  ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen 
gyermek közvetlen meghallgatását, ha)
„a) a  kifizetés, valamint a  gyámi fenntartásos betétből történő pénzfelvétel éves összege az  öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, és”

 (2) Az R2. 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz  
[Ptk. 2:15.  § (1)  bekezdés e)  pontja] abban az  esetben szükséges a  gyámhivatal jóváhagyása, ha a  szülői 
rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
harmincszorosát.”

 (3) Az R2. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyezséget a  gyámhivatal jóváhagyja és határozatba foglalja, ha az  megfelel a  gyermek érdekének, 
véleményének és a  kapcsolattartás céljának. Az  egyezség jóváhagyásával egyidejűleg a  feleket tájékoztatni kell 
a  31. és 32.  §-ban, a  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 
nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C.  § (2)  bekezdésében és 22/D.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a  Ptk. 4:183.  §-a szerinti kártérítés és az  igazolt költségek 
megtérítésének lehetőségéről.”

 (4) Az R2. 29/A. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kapcsolattartás rendezése tárgyában hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„h) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31. és 32. §-ban meghatározott 
jogkövetkezményekről, továbbá a  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint 
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C.  § (2)  bekezdésében és 22/D.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a  Ptk. 4:183.  §-a szerinti kártérítés és az  igazolt 
költségek megtérítésének lehetőségéről.”

 (5) Az R2. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyámhivatal tájékoztatást nyújt a  Ptk. 4:183.  §-a szerinti kártérítés és igazolt költségek megtérítésének 
lehetőségéről.”

 (6) Az R2. 30/F. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti gondozásban lévő gyermek tekintetében a  felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatali határozat 
rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„g) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31. és 32. §-ban meghatározott 
jogkövetkezményekről, továbbá a  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint 
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C.  § (2)  bekezdésében és 22/D.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a  Ptk. 4:183.  §-a szerinti kártérítés és az  igazolt 
költségek megtérítésének lehetőségéről.”

 (7) Az R2. 154. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyámhivatal – a vételár megfizetésének (3) bekezdésben meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés hiányában – 
az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha]
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„a) a szerződésben meghatározott vételárat ügyvédi letétben, közjegyzői okirat készítése esetén közjegyzői bizalmi 
őrzésben, gondnokolt és gyámolt esetén gyámhatósági betétben elhelyezték vagy”

 (8) Hatályát veszti az R2.
a) 30. § (3) bekezdése,
b) 73. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 130/A. § (1e) bekezdése,
d) 132. § (1) bekezdés d) pontjában az „eljáró szerv,” szövegrész.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a  foglalkoztató a  csecsemőgondozási díjra, az  örökbefogadói díjra, 
a  gyermekgondozási díjra, a  táppénzre, a  baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói 
igazolás”-t állít ki, és azt a  biztosított által benyújtott igazolásokkal – csecsemőgondozási díj, örökbefogadói 
díj, vagy gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén a  Központ által a  kérelem benyújtására rendszeresített 
nyomtatvánnyal  – együtt öt napon belül az  Ebtv. 61.  § (5)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a  székhelye 
szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A  foglalkoztató a  kérelem, valamint az  igazolások átvételét, 
beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.”

7. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló  
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 62. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, 
oktatási önálló rendeltetési egységek helyiségeiben, tereiben forgó- és billenőablak nem alkalmazható. Mélyen 
üvegezett ajtó és üvegfal csak biztonsági üvegből készített biztonságos szerkezeti kialakítással alkalmazható.”

 (2) Az R3. 85. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Szakági jogszabály a bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde helyiségeinek méretei 
és kialakítása vonatkozásában a (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.”

 (3) Az  R3. 4. számú melléklet 5.  pontjában az „alap- és középfokú nevelési, oktatási” szövegrész helyébe a „családi 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, oktatási” szöveg lép.

8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelem benyújtható
a) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatalnál,
b) személyesen az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
c) személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.”

 (2) Az R4. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést – feltéve, hogy a  tanuló a  középiskolai tanulmányokat az  adott tanév 
végén nem fejezi be – először annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló 
a 20. életévét betölti.
(2a) Amennyiben a  szakértői vélemény alapján a  tanuló felülvizsgálata nem szükséges – feltéve, hogy a  tanulói 
jogviszonya fennáll –, a sajátos nevelési igény tényét nem kell újból bejelenteni.”
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9. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Kedvtelési célú kishajó, nem kereskedelmi szolgáltató úszómű és motoros vízi sporteszköz esetében a bejegyzés 
a (2) bekezdés szerinti magánokirat alapján teljesíthető.”

10. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a  munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a „vezetékes telefonvonallal 
rendelkezik,” szövegrész.

11. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 
szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az  egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 10. § (2) bekezdésében 
a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R5. 11. § (2) bekezdésében a „ , valamint hozzáférhetővé teszi a felügyelőség számára” szövegrész.

12. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  környezetvédelmi hatóság az  e  rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot 
alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”

 (2) Az R6. 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. 
(II. 3.) Korm. rendelet
a) 7/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „20” szövegrész helyébe az „50” szöveg,
b) 7/A. § (2a) bekezdésében az „A 20” szövegrész helyébe az „Az 50” szöveg
lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R7.) 1.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás 
iránti kérelmet a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e  célra rendszeresített formanyomtatványon 
(a  továbbiakban: kérelemnyomtatvány) kell benyújtani. A  kérelemnyomtatványt a  kormányzati portálon, valamint 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. Az ügyfél a kérelemnyomtatványon nyilatkozik 
arról, hogy rendelkezik-e ügyfélkapu regisztrációval és vele a hatóság elektronikus úton tarthat-e kapcsolatot.”
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 (2) Az R7. 1/A. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet)
„a) elektronikus úton, vagy”
(lehet benyújtani.)

 (3) Az R7. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, vagy határozatlan idejű abban 
az esetben, ha a súlyosan fogyatékos ápolt gyermek állapota végleges, és abban változás nem várható. Határozatlan 
érvényességi idejű szakmai vélemény csak abban az  esetben állítható ki, ha az  orvostudomány jelenlegi állása 
szerint az önellátási képességben javulás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető el, és 
abban a gyermek életkorából adódó változás sem várható.”

 (4) Az R7. 21. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  gyermekek otthongondozási díját megállapító szerv a  (4)  bekezdés szerinti szakvélemény hatálya alatt 
kezdeményezheti a  gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság felülvizsgálatát, ha olyan tényről vagy 
körülményről szerez tudomást, amely valószínűsíti, hogy a korábbi szakmai véleményben megállapított körülmény 
nem áll fent. A  felülvizsgálati eljárás során új szakértőt kell kirendelni. A szakmai vélemény elkészítésére felsőfokú 
egészségügyi vagy szociális végzettségű, a  fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a  fogyatékos 
személyek szociális ellátása témakörben szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel.”

 (5) Az R7. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  közgyógyellátási igazolvány elvesztéséről vagy megrongálódásáról szóló bejelentés, valamint 
a közgyógyellátási igazolvány cseréje iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható.”

15. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A  jogosult állatorvos hatásköréről és a  működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint – a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó 
területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az  (EU) 2017/625 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelettel 
összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról szóló a Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott eseteket kivéve –
a) elvégzi a húsvizsgálatot az olyan vágóhidaknál, ahol nem vágnak többet
aa) hetente 80 egyed felnőtt szarvasmarhánál, lónál vagy 160 egyed egyéb szarvasmarhánál,
ab) hetente 400 egyed 100 kg élősúly feletti sertésnél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti malacnál vagy 500 egyed 
egyéb sertésnél,
ac) hetente 400 egyed juhnál, kecskénél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti báránynál, gödölyénél,
ad) évente 500 000 egyed baromfinál;
b) elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási igazolást a kistermelőknél.”

 (2) Az R8. Melléklet 7.) pontjában a „9 Ft, azaz kilenc forint” szövegrész helyébe a „15 Ft, azaz tizenöt forint” szöveg lép.

16. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A  gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R9.) 22.  § (14)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(14) Ha a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális ellátást igénybe vevő, cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt álló személy számára hivatásos gondnokot kell kirendelni, a  gyámhivatal illetékességét 
a gondnokság alatt álló személy tényleges tartózkodási helye alapozza meg.”

 (2) Az R9. 23. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A nevelésbe vett kiskorú szülő gyermekének ügyében az a gyámhivatal illetékes eljárni, amelyik a kiskorú szülő 
nevelésbe vétele ügyében illetékességgel rendelkezik.”

 (3) Hatályát veszti az R9. 23. § (15) bekezdése.
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17. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  Kormány a  sajátos építményfajták körébe tartozó és az  OAH r.-ben foglalt építmények kivételével, 
az  építésfelügyeleti hatósági feladatokra a  fővárosi és megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: építésfelügyeleti 
hatóság) jelöli ki.”

 (2) Az R10. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

18. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló  
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a  vadászati hatóság engedélye szükséges. 
A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.”

19. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló  
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.  § (5) és 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  ingatlanügyi hatóság a  (3)  bekezdés szerinti bejelentés hiányában a  földhasználati nyilvántartásban 
hivatalból átvezeti a földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az ingatlan-
nyilvántartásban már átvezetett változásokat (a  továbbiakban: adatváltozás), ha a  földrészletnek az  adatváltozást 
megelőzően bejegyzett földhasználója az adatváltozást követően nem változik.
(6) Az ingatlanügyi hatóság a változások átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett 
adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a  földhasználóval és a  használatba adóval, valamint 
családi gazdálkodó esetében a családi gazdálkodók nyilvántartását végző hatósággal.”

20. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a  természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kijelölés folyóvízen és állóvízen egyaránt visszavonásig hatályos. Folyóvízen kérelemre új eljárást kell 
lefolytatni, ha a kijelölt fürdőhely területe, üzemeltetője, vagy üzemvitele módosul.”

21. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról,  
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló  
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R11.) 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § E  rendelet kizárólag papíralapú ügyintézés esetén értelmezhető előírásai elektronikus ügyintézés esetén 
nem alkalmazhatók. Elektronikus ügyintézés esetén ezen előírások helyett a  Kstv.-t, az  elektronikus ügyintézés és 
a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényt, valamint az  elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
egyéb szabályokat kell alkalmazni.”

 (2) Az R11. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ingatlanügyi szempontú vizsgálat során a  kormányhivatal az  1. számú melléklet II/7.  pontja szerint jár el. 
Ha a  kisajátítás mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földnek minősülő területet érint, akkor az  ingatlanügyi 
szempontú vizsgálat során a  kisajátítási vázrajzot a  művelési ágak, a  minőségi osztályok és a  földminősítési 
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mintaterek feltüntetése, valamint a  földminősítési adatok számítása és ábrázolása helyességére vonatkozó 
mezőgazdászi szempontok szerint is vizsgálni kell. A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig hatályos. 
Az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet 1.  mellékletében szereplő projektek esetén a  kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka, valamint 
az újrazáradékolás 2 évig hatályos.”

 (3) Az R11. második 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 20. §-sal egészül ki:
„19/A.  § (1) E  rendeletnek az  egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1/A.  §-át, 5.  § (3) és 
(5)  bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az  érintett szerv az  elektronikus ügyintézést 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § 
(2)  bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig 
az érintett szerv vonatkozásában a kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(2) 2018. január 1-jétől az elektronikus kapcsolattartásra a Kstv. 40/G. §-ában foglaltak irányadók, a Kstv. 47. §-ában 
foglaltak szerint.
20. § 2021. július 1-jétől az elektronikus kapcsolattartásra a Kstv. 40/G. §-ában foglaltak irányadók, a Kstv. 50. §-ában 
foglaltak szerint.”

22. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. §  Hatályát veszti a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.

23. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R12.) 13.  § 
(3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felelős műszaki vezető feladata:)
„k) az  átadás-átvételi eljárásban, a  használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban, az  egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásában 
való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,”

 (2) Az R12. 13. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az  alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki vezetői 
feladatokat, a  fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége az  alvállalkozó kivitelező által végzett 
építési-szerelési munkák körében)
„bc) az  alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a  használatbavételi engedélyezési és 
tudomásulvételi eljáráshoz, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásához szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására”
(terjed ki.)

 (3) Az R12. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az  építési műszaki ellenőr 
összehangolja a  felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az  elvégzett építési-szerelési 
munkák (részmunkák) vonatkozásában az  egyes fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok – az  építési napló 
részeként – a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak.”

 (4) Az R12.
a) 24/B.  § (1)  bekezdésében az  „a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és 

Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: LLTK)” szövegrész helyébe  
az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

b) 24/B. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „kikötés” szövegrész helyébe a „kikötés vagy használatbavétel 
tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés” szöveg,

c) 24/B.  § (7)  bekezdésében az  „engedély” szövegrész helyébe az  „engedély vagy használatbavétel 
tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés” szöveg,
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d) 33.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „tudomásul vétel” szövegrész helyébe a  „tudomásul vétel, valamint 
az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek esetén a hatósági bizonyítvány” szöveg,

e) 33.  § (4)  bekezdésében a „tudomásul vételéig” szövegrész helyébe a „tudomásul vételéig vagy az  egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáig” szöveg,

f ) 34.  § (3)  bekezdésében a „tudomásulvételének a  napján” szövegrész helyébe a „tudomásulvételének vagy 
az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány 
kiállításának napján” szöveg

lép.

24. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25.  § 
(5) bekezdésében a „két évre” szövegrész helyébe a „három évre” szöveg lép.

25. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló  
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az  előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R13.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) adminisztrátor: az  előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a  közreműködővel 
foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját 
megelőzően a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal), 
2017.  január 1. napjától a  közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a  továbbiakban: Nyilvántartó), 2021. január 
1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és 
jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt adminisztratív tevékenység végzésére;”

 (2) Az R13. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) vizsgáló: az  előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a  közreműködővel 
foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját 
megelőzően a  Hivatal, 2017. január 1. napjától a  Nyilvántartó, 2021. január 1. napjától Budapest Főváros 
Kormányhivatala által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben 
előírt vizsgálói tevékenység végzésére;”

 (3) Az R13. 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nyilvántartó ellátja a  járművek előzetes eredetiségvizsgálata során a  tényállás felderítésében közreműködő 
tanúsító szervezetek, valamint az adminisztrátorok és a vizsgálók tekintetében a szolgáltatás felügyeletét.”

 (4) Az R13. „Az előzetes eredetiségvizsgálat” alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § Budapest Főváros Kormányhivatala elvégzi az  előzetes eredetiségvizsgálati vizsgálók és adminisztrátorok 
képzésével, vizsgáztatásával és továbbképzésével összefüggő feladatokat.”

 (5) Az R13.
a) 12.  § (2) és (4)  bekezdésében, 15.  § (1) és (2)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdésében, 18.  §  

(2)–(5) bekezdésében a „Nyilvántartó” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 12.  § (3)  bekezdésében a „Nyilvántartóhoz” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalához” 

szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében a „Nyilvántartónál” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros 

Kormányhivatalánál” szöveg,
d) 1. és 2.  mellékletében a  „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szöveg
lép.
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26. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó 
személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási 
eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló  
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének 
változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a  közlekedési igazgatási eljárásban történő 
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § 
(1) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg lép.

27. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet III/A. Fejezete a következő 36/B. §-sal egészül ki:
„36/B.  § A  területi környezetvédelmi hatóság az  e  rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus 
űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”

28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R14.) 29.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:)
„a) a  vezetői engedély kategória érvényessége az  előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági 
időpontig, de
aa) a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély 
kiállításától számított legfeljebb öt évig,
ab) egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében – a  (3b)  bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb 
tíz évig,”

 (2) Az R14. 29. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az orvosi vizsgálaton
a) az 1. alkalmassági csoportban két évet meg nem haladóan, vagy
b) a 2. alkalmassági csoportban
megállapított egészségi alkalmasság esetén a  vezetői engedély érvényességi ideje a  megállapított orvosi 
alkalmasság időpontja.”

 (3) Az R14. 29. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában előírt határidő 
az egészségi alkalmassági vélemény alapján a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjának időpontjáig 
túlléphető.”

 (4) Az R14. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a  rendőrségi feljelentést, az  okmány elvesztésének, 
megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az  erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári 
alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv 
pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.”

 (5) Az  R14. 63.  § (4)  bekezdésében a  „heti rendszerességgel a  Nyilvántartó részére papíralapú vagy elektronikus 
adathordozón megküldi” szövegrész helyébe az „a Nyilvántartó részére haladéktalanul megküldi” szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti az R14. 83. § (3) és (6) bekezdése.

29. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 21/C. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelemnek helyt ad, ha)
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„d) a kérelmező biztosítja a 2. melléklet szerinti valamennyi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást,”
 (2) Az R15. 28. § (1) bekezdésében a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg lép.
 (3) Hatályát veszti az R15.

a) 21/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „vagy a vállalkozói igazolvány számát” szövegrész,
b) 21/B. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja.

30. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Bontási engedélyezési eljárást a  bányafelügyelet építési engedélye alapján megépített sajátos építmény 
tekintetében kell lefolytatni. A bontási engedélyezési eljárás a sajátos építmény tulajdonosának kérelmére indul.”

 (2) Az R16.
a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

31. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az  utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. (1) A  közúti közlekedésről szóló törvény 29.  § (16)  bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles 
tevékenységek esetében a bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő
a) természetes személy természetes személyazonosító adatait, valamint
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhely és telephely címét, 
cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát.
(2) A bejelentés mellékleteként csatolni szükséges
a) egyszerűsített tervdokumentációt (helyszínrajz, minta keresztszelvény, önálló gyalogút és út esetén 
hossz-szelvény, tervezői nyilatkozat, műszaki leírás, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, és 
az ingatlanügyi hatóság által előzetes nyilvántartásba vett, érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz tervezet),
b) tervezői nyilatkozatot, amely tartalmazza az  útügyi műszaki előírásoktól való esetleges eltérés és annak 
természeti adottságokból fakadó indoklását,
c) országos közúthoz történő csatlakozás, annak a  területén való építés esetén útügyi műszaki előírásoktól való 
eltérés esetén a felmentést,
d) útkezelők és közműkezelők hozzájárulását,
e) kezelői lehatárolási tervet vagy azzal egyenértékű lehatárolásra vonatkozó nyilatkozatot.
(3) Az  építtető a  bejelentéshez kötött építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 
tizenöt nappal köteles bejelenteni a hatóságnak.
(4) Amennyiben a  közúti közlekedésről szóló törvény 29.  § (16)  bekezdése szerinti bejelentés tudomásul vételét 
követő 30 napon belül a  bejelentett tevékenység végzését nem kezdték meg, akkor a  (3)  bekezdés szerint kell 
eljárni.”

 (2) Hatályát veszti az R17.
a) 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja,
b) 4. § (1a) bekezdése.
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32. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 39. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló 
rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni. Amennyiben 
az építési engedély egy telken több építményre vonatkozik, de nincs ütemezve, a használatbavételi engedély külön 
építményenként is megkérhető akkor, ha az  építmény a  rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan is 
alkalmas.”

 (2) Az  R18. 56.  § (5)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(A hatósági bizonyítvány az Ákr.-ben meghatározottakon túl tartalmazza)
„c) az építmény meglétének vagy elbontásának tényét,
d) a változási vázrajzon szereplő, ingatlanügyi hatóság záradékszámát, valamint
e) az építmény rendeltetését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként.”

 (3) Az R18. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R18. 58. § (1) bekezdésében a „feladatait” szövegrész helyébe a „feladatai teljesítésére irányuló eljárását” szöveg 

lép.
 (5) Hatályát veszti az R18.

a) 20. § (3) bekezdés b) pontjában az „az ÉTDR-en keresztül” szövegrész,
b) 41. § (3) bekezdés b) pontja,
c) 48. § (3) bekezdés b) pontjában az „az ÉTDR-en keresztül” szövegrész,
d) 6.  melléklet III. táblázat A:12. mezőjében a „b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, 

szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében 
valósul meg, és az  építtető az  üzemeltetőnek a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B.  § (2)  bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy 
az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,” szövegrész,

e) 6.  melléklet III. táblázat B:12. mezőjében az „A b)  pont esetében annak megállapítása, hogy az  üzemeltető 
nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a  hozzájárulás megtagadása a  gázipari tevékenységgel kapcsolatos 
létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő-e.” szövegrész,

f ) 6. melléklet III. táblázat 18. sora.

33. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

33. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a  „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg lép.

34. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
26/C.  § (3)  bekezdésében a  „rendeltetési egység rendeltetésének” szövegrész helyébe a  „rendeltetési egység 
rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának” szöveg lép.



10930 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

35. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell
egyéb kérelmező esetén)
„bb) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szerepel;”

 (2) Az R19. 31. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak módosítására 
vonatkozó elveket arra az esetre, ha]
„c) az  éves támogatási tervben meghatározott munkáltató a  támogatás első hat hónapjára vállalt létszámra 
vonatkozó foglalkoztatási kötelezettségénél 10%-kal kevesebb létszámot foglalkoztatott.”

 (3) Az R19. 31. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza az (5) bekezdés c) pontja szerinti esethez kapcsolódóan 
a felszabaduló létszámkapacitás visszaadására és újbóli elosztására vonatkozó eljárást.”

 (4) Az R19. 55/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyszeri támogatás keretösszegét a  rendelkezésre álló források figyelembevételével a  miniszter 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri támogatás összegét az akkreditált 
munkáltató a  kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak 
és valamennyi hatályos keretszerződéssel és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató 
kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában 
kell meghatározni. Az  egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az  éves támogatási 
szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni.”

 (5) Az R19. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (6) Hatályát veszti az R19. 55/B. § (1) bekezdésében az „ , a tárgyév decemberében” szövegrész.

36. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló  
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „építésügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és 

építéshatósági ügyekért felelős miniszter” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 
szöveg

lép.

37. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) Az  építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az e  rendeletben meghatározottak szerint – az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Éhk.) 4.  § (3)  bekezdésében foglalt kivételekkel – 
építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít]
„d) az Éhk. 2. melléklet c) pontja szerinti feladatokat ellátó kormánytisztviselő.”
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 (2) Az R20. 2. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A szakmai továbbképzés tematikáját az 1. melléklet tartalmazza, amelyből)
„d) az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kormánytisztviselőnek az 1. melléklet B) és C) pontjában”
(foglalt témakörökből kell szakmai továbbképzést teljesítenie.)

 (3) Az R20. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakmai továbbképzést az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, az  építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a  Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) bevonásával szervezi.”

 (4) Az R20. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kormánytisztviselőnek a  2.  melléklet A)–C)  pontjában foglalt 
témakörökből kell vizsgát tenni. Az  1.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti kormánytisztviselőnek a  2.  melléklet B) és 
C) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tennie.”

 (5) Az R20.
a) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi” szövegrész helyébe 

az „örökségvédelmi” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a)–c) pontban” szövegrész helyébe az „a)–d) pontban” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „3. § (3) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „4. § (4a) bekezdése” szöveg
lép.

38. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 
tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

38. § (1) A  külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az  ingatlanszerzés a  települési önkormányzat, vagy az  általa 
közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a  Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező 
vagy az  általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti, és erről az  ingatlan fekvése 
szerint illetékes települési polgármester, Budapesten a  fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a  Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  főpolgármester (a  továbbiakban együtt: 
polgármester) a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

 (2) Az R21. 9. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válástól” szöveg lép.

39. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló  
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 
19. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat tartalmazza a rendelkező részben)
„da) a döntést, a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és a határidejéről való tájékoztatást,”

 (2) Az R22. 23. § (2) bekezdésében az „a határozat végrehajtásáról – a hasznok, károk és költségek kivételével – a jegyző 
gondoskodik.” szövegrész helyébe az  „a határozat végrehajtását – a  hasznok, károk és költségek kivételével  – 
a jegyző foganatosítja.” szöveg lép.

40. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
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41. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és 
az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon 
– felhívásra – bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy 
a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor – a 39. § (4) bekezdése 
szerinti kivétellel – a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”

 (2) Az R23. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító 
igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható az igazolványt kiadó eljáró hatóságnál.”

42. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  mérésügyi hatóság az  e  kormányrendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot 
alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”

 (2) Az R24. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § A  műszaki biztonsági hatóság az  e  kormányrendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus 
űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz.”

43. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 42. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalt jelöli ki)
„g) a  kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről 
szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében”
(foglaltak tekintetében.)

 (2) Az R25. 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  támogatást igénylő székhelye vagy lakóhelye szerint 
illetékes földművelésügyi igazgatási jogkörben eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki a  Széchenyi 2020 pályázati 
felhívásokban a mezőgazdasági termelők részére előírt igazolások kiállítása tekintetében.”

 (3) Az R25. 44. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Magyar Államkincstár ellátja a 2004. május 1-je előtt meghirdetett, nemzeti költségvetési előirányzat terhére 
odaítélt
a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,
b) a  kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek 
mérsékléséről szóló program, valamint
c) a gazdahitel program
szerinti támogatások felhasználásával összefüggő jogszabályban előírt egyes feladatokat.
(2) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből 
nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a  nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9.  § (5)  bekezdésében, valamint 11.  §-ában a  miniszter 
hatáskörébe utalt ügyek döntés-előkészítését a Magyar Államkincstár végzi.
(3) A  Magyar Államkincstár ellátja az  1993. január 1-jétől 2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett 
jogszabályok – így különösen a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól 
szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, a  Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes 
szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a Mezőgazdasági 
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és Erdészeti Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, a  földművelésügyi 
alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, 
egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
az  agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet, 
az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM rendelet, az agrárgazdasági 
célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet, az  agrártámogatások 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1999. évi 
költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet, az  agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési 
támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, a  mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról 
és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési 
támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, az  agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról 
szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az  agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 
215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról 
szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről 
szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a  2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, az Európai Unió közös forrásaiból 
származó agrártámogatások, az  azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, 
valamint a  nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. 
(I. 22.) Korm. rendelet – tekintetében a nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés 
korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatokat.”

 (4) Az R25. 47. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)]
„d) 7.  § (5)  bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 12.  §-ában, 14.  § 
(1) bekezdésében, a közzététel vonatkozásában a (3) bekezdésében foglaltak, 15. § (8) bekezdésében a nyilvántartás 
vonatkozásában, 15. § (10) és (11) bekezdésében, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 21/A. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § 
(1) bekezdésében, (2) bekezdés a), c), e) pontjában, h) pont he) alpontjában, i) pontjában, j) pont ja) alpontjában, 
(5) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH,”
[a kijelölt növénytermesztési hatóság.]

 (5) Hatályát veszti az R25. 47. § (1) bekezdés f ) pontjában az „i) pontjában,” szövegrész.

44. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2/A. § A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság 
jár el, amelynek illetékességi területén
a) az  ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a  továbbiakban együtt: lakcím), 
vagy székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
c) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
d) a jogellenes magatartást elkövették.”

45. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 4. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A bejelentés 
a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.”

 (2) Az R26. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szünetelés, valamint a  törlés iránti bejelentés a  Hivatal által rendszeresített és a  honlapján közzétett 
elektronikus űrlap útján is megtehető.”

46. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros 
Kormányhivatalához (a  továbbiakban: Hivatal) az  1.  melléklet szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani. 
A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.”

 (2) Az R27. 6. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  szünetelés, valamint a  törlés iránti bejelentés a  Hivatal által rendszeresített és a  honlapján közzétett 
elektronikus űrlap útján is megtehető.”

47. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői 
névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. 
(XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs orvosszakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához 
(a továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani elektronikus úton.”

 (2) Az R28. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  rehabilitációs orvosszakértő – Szolgtv. 28.  § b)  pontja szerinti – törlés iránti bejelentése a  Hivatal által 
rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.”

 (3) Az R28. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  rehabilitációs orvosszakértő a  Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését 
a  kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A  kérelem elektronikus úton is 
benyújtható. A  bejelentés időtartama a  szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A  szüneteltetés záró 
időpontja a szüneteltetés alatt módosítható.”

 (4) Az R28. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést a Hivatalhoz a 3. melléklet szerinti 
adatlapon kell benyújtani elektronikus úton.”

 (5) Az R28. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  foglalkozási rehabilitációs szakértő kérelmére az  általa megjelölt szakterületét a  névjegyzékből törölni kell. 
A kérelem elektronikus úton is benyújtható.”

 (6) Az R28. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  foglalkozási rehabilitációs szakértő a  Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének 
szüneteltetését a  kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A  kérelem elektronikus 
úton is benyújtható. A  bejelentés időtartama a  szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A  szüneteltetés 
időtartama a szüneteltetés alatt módosítható.”

 (7) Az R28.
a) 15.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe a  „2022. december 31-éig” 

szöveg,
b) 15. § (3) bekezdésében a „2021. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2023. január 1-jén” szöveg
lép.

48. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint 
a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló  
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A  bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a  pénzbeli 
támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R29.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  készpénzátutalási megbízáson a  területi áldozatsegítő szolgálat feltünteti a  visszatérítendő összeget és 
a visszatérítési kötelezettségről szóló döntés számát.”

 (2) Az R29. 9. § (2) bekezdésében a „döntés véglegessé válását követően” szövegrész helyébe a „döntéssel egyidejűleg” 
szöveg lép.

49. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

49. §  Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz (a  továbbiakban: erdészeti hatóság) vagy a  NÉBIH-hez tett 
bejelentést vagy kérelmet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –]
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„a) a NFK által rendszeresített és a honlapján előzetesen közzétett formanyomtatványon, elektronikus űrlapon vagy”
[kell megtenni]

50. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: R30.) 4.  § (1)  bekezdésében az  „építési engedélyezési eljárás lefolytatásához” 
szövegrész helyébe az „építési engedély megadásához” szöveg lép.

 (2) Az R30. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (3) Hatályát veszti az R30. 1. melléklet „4. Építésügyi ügyek” alcímében foglalt táblázat 35. és 36. sora.

51. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a  szakmai irányító miniszter által a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a  feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott 
szakmai iránymutatás, állásfoglalás, módszertani útmutató, ajánlás, továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai 
értekezlet és tájékoztató.”

 (2) Az R31. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A szakmai irányító miniszter a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti közreműködési jogosultságának gyakorlása 
során együttműködik a miniszterrel.
(2) A  szakmai irányító miniszter a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben 
meghatározott ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a minisztert
a) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a megvalósítás szervezeti és költségvetési 
feltételeire vonatkozó javaslatairól,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetését érintő, az  éves költségvetési tervezés során nem 
érvényesített feladatokról,
c) a 29.§ (1) bekezdés szerinti országos hatósági tervről és a végrehajtás tervezett költségéről,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését érintő 
változásokról.
(3) A  szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a  fővárosi és megyei kormányhivatalok számára, 
amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a kormánymegbízottnak.
(4) A  szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a  minisztert, ha a  (3)  bekezdés szerinti módszertani 
támogatás, vagy a  fővárosi és megyei kormányhivataloktól történő adatkérés az  1.  § (4)  bekezdés szerinti 
funkcionális feladatokkal összefügg.
(5) A miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a szakmai irányító miniszterek és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok közötti kapcsolattartás részletes szabályait.
(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a  továbbiakban: Ákr.) a  felügyeleti szervre ruházott 
jogkörök gyakorlására, ha a döntés a fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik.”

 (3) Az R31. 3. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásának irányításával összefüggésben 
ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki:
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok megismerése,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben történő nyomon 
követése.”

 (4) Az R31. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, 
illetve felmenteni javasolt személyről a  hivatalvezető tájékoztatja a  kormánymegbízottat, aki a  kinevezni javasolt 
személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt 
személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.”
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 (5) Az R31. 10. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni kell.
(7) Ha a  (3)  bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a  személyi juttatások előirányzatát érinti, a  járási 
hivatalvezető a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.
(8) A  kormánymegbízott az  ellátandó feladatok jellege és a  helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével 
szabályzatban állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit
a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek,
b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint
c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás
figyelembevételével.”

 (6) Az R31. 25. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor álláshelyen ellátandó 
feladatként kormányablak, vagy okmányirodai feladat került meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell 
tennie.
(2) A kormányablak-ügyintézői vizsgát – a  (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kinevezéstől vagy a kinevezés 
módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti határidő a kormányablak-ügyintézői képzés indulásának hiánya miatt nem teljesíthető, 
a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.
(4) Ha a  kormánytisztviselő a  kormányablak-ügyintézői vizsgát a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt határidőben nem 
teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai feladatot nem láthat el.”

 (7) Az R31. 25. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem kell alkalmazni a 13. § 
(1) bekezdésében foglaltakat.”

 (8) Az R31. 31. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A.  § (1) A  kormányhivatal a  járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a  továbbiakban: GÜP) 
működtethet. A  GÜP a  gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások 
számára a 11. mellékletben felsorolt ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást.
(2) A GÜP ügyfélfogadási rendjének a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről a kormányhivatalok 
gondoskodnak.
(3) A  GÜP a  járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a  teljes ügyfélfogadást 
előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az  erre vonatkozó információkat a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell.”

 (9) Az R31. a 10. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
 (10) Az R31.

a) 10.  § (2)  bekezdésében a  „kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint” szövegrész helyébe 
a „kormánytisztviselői, valamint” szöveg,

b) 10.  § (4) és (5)  bekezdésében a „kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói” szövegrész 
helyébe a „kormánytisztviselői és munkavállalói” szöveg,

c) 12.  § (5)  bekezdésében a  „szervezeti és működési szabályzatában” szövegrész helyébe a  „közszolgálati 
szabályzatában” szöveg,

d) 12.  § (8)  bekezdésében a  „szervezeti és működési szabályzata” szövegrész helyébe a  „közszolgálati 
szabályzata” szöveg

lép.
 (11) Hatályát veszti az R31.

a) 11. §-a,
b) 14. § (4) bekezdés b) pontja,
c) 23. §-a,
d) 3. melléklet 1.2. pont b) alpontja.

52. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló  
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A  kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a  kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R32.) 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a IX. fejezet és a 28. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatottra,”
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 (2) Az  R32. 64.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 65.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „köznevelési intézményben 
tanulmányokat folytató” szövegrész helyébe a  „köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben 
tanulmányokat folytató” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R32.
a) 1. § (3) bekezdés c) pontja,
b) 13. § (3) bekezdés c) pontja.

53. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 2. § 9. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. okmányolvasó: az e rendelet szerinti
a) adattitkosítási eljárásra,
b) az ehhez szükséges titkosító kulcsok kezelésére,
c) a személyazonosításra alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
adatok gépi beolvasására, valamint
d) a tárhely adat kommunikációért felelős interface kapcsolat kialakítására
alkalmas, e  jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő és a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
(a továbbiakban: NBSZ) által jóváhagyott eszköz;”

 (2) Az R33. 14/C. §-a (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  szálláshelykezelő szoftver és a  tárhely közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes, az  NBSZ által 
jóváhagyott okmányolvasók listáját a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületen közzéteszi.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott kommunikáció biztosítása érdekében a  turisztikai tárhelyszolgáltató 
a  szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó adatküldő egysége megfelelő működésének vizsgálatára vonatkozóan 
igazolást állít ki az  NBSZ előzetes véleménye alapján. Az  igazolás az  okmányolvasó adatküldő egység 
vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai 
tárhelyszolgáltató az igazolt eszközök listáját a honlapján közzéteszi.”

 (3) Az R33. 14/C. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) A  turisztikai tárhelyszolgáltató a  titkosítás paramétereit, valamint a  (4)  bekezdés szerint jóváhagyott 
okmányolvasók listáját az elektronikus felületen közzéteszi.”

54. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről 
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. 
(IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja a Hivatal működését támogató személyügyi és jogi 
szolgáltatási feladatokat, továbbá az egyéb funkcionális feladatokat is.”

55. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–20. §, a 21. § (2) bekezdése, a 22–27. §, a 29. § (1) bekezdése, a 30–46. §, a 47. § (1)–(6) bekezdése, a 48–52. §, 

az 53–54. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 21. § (1) és (3) bekezdése, a 28. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

56. §  E rendelet 10., 45. és 47. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

1. melléklet a … . … (…/…) Korm. rendelethez 
 
„13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 
 
Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához 
A tervezett tevékenység neve 
.....................................................................................................................................................................
.................................. 
A tevékenység(ek) megnevezése a 
környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 
melléklete szerint: 
........................................................... 

A tevékenység(ek) sorszáma a 
Khvr. 3. számú melléklete szerint: 
.........................................................
.... 

A tevékenység(ek) mérete 
(a Khvr. 3. számú 
melléklet szerinti 
mértékegységben 
meghatározva): 
...........................................
..................... 

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi     Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi 
ügyféljel (KÜJ): …….    jel (KTJ): …….. 

A kérelmező azonosító adatai 
Kérelmező 
– neve:      
– elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail):      
– cégbírósági bejegyzés száma:     
– statisztikai számjele:      

I. A tevékenység bemutatása, jellemzői 
A tervezett tevékenység: 
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása: 
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid 
leírása: 
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból): 
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete: 
5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a 
szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás): 
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás): 
7. további fontosnak tartott jellemzői: 

II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői 
A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma): 
 

III. A környezeti hatótényezők azonosítása 
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti 
hatás megnevezése is. 
Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét, és a kedvezőtlen hatások 
elhárítására tervezett intézkedéseket is. 
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1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a 
megvalósítás helyszínén 
(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja 
morfológiájában, a felszín alatti víz szintjében, az élővilágban, a tájban stb.)? 
.....................................................................................................................................................
............. 
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e 
olyan veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatot jelentenek az emberi 
egészségre vagy a környezetre, annak valamely elemére? 
.....................................................................................................................................................
............. 
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel 
mennyiségének meghatározása.) 
.....................................................................................................................................................
............. 
4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő 
szennyvíziszap, illetve 
a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő típusú hulladék? 
.....................................................................................................................................................
............. 
5. A tevékenység bocsát-e ki szennyező anyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy 
egészségre káros anyagot, üvegházhatású gázt (pl. CO2, CH4) a levegőbe? 
.....................................................................................................................................................
............. 
6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve 
fényt, hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki? 
.....................................................................................................................................................
............. 
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő 
kibocsátása? 
.....................................................................................................................................................
............. 
8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy 
speciális kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével? 
.....................................................................................................................................................
............. 
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni 
kívánt berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását), az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében tervbe vett intézkedések: 
.....................................................................................................................................................
............. 
10. További fontosnak tartott jellemzők: 
....................................................................................................................................
............ 
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IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok 
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is. 
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja: 
     
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek 
megjelölése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése): 
     
3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon: 
     

Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott 
dokumentáció részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni.” 
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2. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és 
szakképzettségek

a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

c) jogász szakképzettség az  a) és b)  pontban foglalt szakképzettségű tudást nem igénylő döntés-előkészítő 
feladatok ellátására.”

3. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények

 1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:
1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,
1.1.2. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építménye:
1.2.1. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:
1.3.1. külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtősakna, táró, vágat),
1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.

 2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:
2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,
2.2. kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet,
2.3. kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték az átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-, 

vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás,
2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló 

technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,
2.5. szénhidrogén szállítóvezeték és azok alkotórészei, valamint tartozékai,
2.6. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.

 3. Gázipari sajátos építmények:
3.1. földgáz-célvezeték és a  zártkerti ingatlanokon kívüli 250 métert meghaladó külterületi földgáz-

elosztóvezeték, valamint tartozékai, az egy külterületi ingatlant ellátó leágazó vezeték kivételével,
3.2. propán-bután töltő és tároló telep technológiai egységeivel,
3.3. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei és tartozékai.

 4. Egyéb sajátos építmények:
4.1. az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény, amely

4.1.1. földtani kutatást szolgálja,
4.1.2. a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgálja, vagy
4.1.3. nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges, 

és amelynek telephely vizsgálati és értékelési programját jóváhagyták, vagy ahhoz a  feladat- 



10942 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

és hatáskörrel rendelkező hatóság a  földtani, műszaki biztonsági és bányászati szakkérdések 
tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást adott,

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

4.3. polgári felhasználású robbanóanyag raktára,
4.4. építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő építmény,
4.5. szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő csővezeték-hálózat és ennek tartozékai,
4.6. a  koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei 

az erőművi berendezések kivételével,
4.7. a föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények.” 

4. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányászatról szóló törvény szerinti műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás keretében 
engedélyezhető sajátos építmények

 1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:
1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,
1.1.2. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építménye:
1.2.1. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:
1.3.1. külszínre nyíló akna, lejtősakna, táró, vágat,
1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.

 2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:
2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,
2.2. kőolaj- és földgázbányászati kút és kútkörzet,
2.3. kőolaj- és földgázbányászati mezőbeli csővezeték (kút- és gerincvezeték) a  hozzá tartozó gáz-, olaj-, 

vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás,
2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló 

technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,
2.5. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.

 3. Bányászati hulladékkezelő építmény.
 4. A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények.”

5. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek

 1. A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek
1.1. A  szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt technológiai 

építményi csővezeték, a  szénhidrogén szállító-, a  földgáz elosztó- és célvezeték, valamint az  egyéb gázok 
és gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a  meglévő biztonsági övezeten belüli, többlet 
szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő azonos vagy alacsonyabb nyomásfokozatúra történő 
kiváltása, ha az engedélyezettel azonos vagy korszerűbb műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel bír.

1.2. A 400 méter mélységet meg nem haladó mélyfúrás, a kutatóakna és a kutatóárok létesítése.
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1.3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások bontása (felszámolása, tömedékelése) amennyiben azok 
nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet.

1.4. A kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény.
1.5. Személyszállításra szolgáló építmény.
1.6. Földalatti bányászat építményei:

1.6.1. főszellőztetést, a főszellőztető légáram fűtését és hűtését szolgáló építmény,
1.6.2. tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló 

bányabeli raktár,
1.6.3. a  2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményű bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és 

kapcsoló állomás.
1.7. A  szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban használt 

technológiai rendszeren történő felújítás, átalakítás, módosítás.
1.8. A propán-bután elosztóvezeték, az elosztóhálózatba történő betáplálását biztosító tartálypark tartozékaival 

és alkotórészeivel.
1.9. A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 120 métert meg nem haladó mélységből 

történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az  épületgépészeti berendezések 
kivételével.

 2. A 34. § alapján összevont bejelentéshez kötött építési tevékenység:
2.1. Gázelosztó-vezeték belterületen, zárkerti ingatlanokon és 250 méteres hosszig külterületen történő építése.
2.2. Üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy külterületi ingatlan gázellátását biztosító leágazás 

építése.
2.3. Nyomásszabályozó állomások főelemeinek – fő gázáramlásba épített elzáró szerelvények, nyomásszabályozó 

berendezés és tartozékai, biztonsági lefúvató és gyorszár – cseréje, ha az új elem az eredetivel megegyező 
funkciójú, nyomásfokozatú, illetve teljesítményű.” 

6. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R18. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.”

 2. Az R18. 1. melléklet
a) 9.  pontjában a  „meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása” 

szövegrész helyébe az „elhelyezése” szöveg,
b) 22. pontjában az „építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése” szövegrész 

helyébe az „elhelyezése, építése, bővítése” szöveg
lép.

 3. Hatályát veszti az R18. 1. melléklet
a) 8. pontjában az „átalakítása, felújítása, valamint” szövegrész,
b) 15., 16. és 20.  pontjában a „ , meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása” 

szövegrész,
c) 17. és 21. pontjában a „meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,” szövegrész.

7. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási 
rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai

A beszámoló
I. a  munkáltató által a  foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett főbb 

intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint
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II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltéséből
áll.

 I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell 
térni
a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,
b) az  igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a  megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára 

és mentális fejlődésére kifejtett hatására,
c) a  munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre, alkalmazott képzések 

ismertetésére (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű 
képzés, továbbképzés, rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzés),

d) a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre 
ösztönző belső érdekeltségi elemekre,

e) a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
f ) a  rehabilitációs tanácsadó és a  rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy 

mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez, továbbá

g) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére, 
illetve azok felhasználására.

 II. A munkavállalók létszámának változása*
A B C D

1. Megnevezés

Rehabilitációs 

akkreditációs tanúsítvány 

kiadásának napján

A tárgyévet megelőző év 

utolsó napján
Változás

2. 1. Összes munkavállaló

3.

Ebből: A) megváltozott 
munkaképességű tranzit 
foglalkoztatásban részt vevő 
munkavállaló

4. – betanított munkás

5. – szakmunkás

6.
– felsőfokú képesítéshez kötött 
munkakört betöltő munkavállaló

7.
Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt 
vevő megváltozott munkaképességű 
munkavállaló

8. – betanított munkás

9. – szakmunkás

10.
– felsőfokú képesítéshez kötött 
munkakört betöltő munkavállaló

* A  létszámot a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában meghatározottak szerint kell számítani.”
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8. melléklet a … . … (…/…) Korm. rendelethez 

 
„9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez 
 
I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők  

A B C 
1. Eljárás megnevezése Vizsgálat 

feltétele 
Szakkérdés 

2. A természetben okozott károsodás 
mértékének megállapításáról, valamint a 

kármentesítés szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti tényfeltárási 

terv és záródokumentáció elfogadására, 
valamint a természetben okozott 

károsodással kapcsolatos beavatkozás 
elvégzésének szükségessége 

megállapítására, a beavatkozás 
megvalósítási tervének elkészítésére és 

benyújtására való kötelezésre irányuló, a 
beavatkozási munkálatok ellenőrzésével 

kapcsolatos, a beavatkozás 
elégtelensége esetén annak folytatásáról, 
a további tényfeltárás elrendeléséről, a 
beavatkozásnak a záródokumentáció 

elfogadásával való befejezéséről, 

A 
természetben 

okozott 
károsodás 

erdőterületet 
érint 

A bekövetkezett kár helyreállítására 
alkalmas erdészeti beavatkozás 

megállapításának, valamint a kár 
naturáliákban meghatározható 

mértékének, a szennyező anyagok 
termőföldre gyakorolt hatásának, a kár 
helyreállítására alkalmas talajvédelmi 

beavatkozásoknak a meghatározásának 
erdővédelmi kérdésében. 

  a kármentesítési monitoringról és a 
kármentesítés befejezéséről szóló 
döntése meghozatalára irányuló 

eljárásban 

A 
természetben 

okozott 
károsodás 

termőföldet 
érint 

 

A kár naturáliákban meghatározható 
mértékének, a szennyező anyagok 

termőföldre gyakorolt hatásának, a kár 
helyreállítására alkalmas talajvédelmi 
beavatkozásoknak a meghatározása. 

3. Állatkert létesítésének, működésének 
engedélyezésére irányuló eljárásában. 

minden 
esetben 

Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások felmérése, a higiénés 

és egészségvédelmi, a települési 
hulladékkal és a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közegészségügyi, 

járványügyi követelmények, valamint a 
kémiai biztonságra vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása 

kérdésében. 
  

   
A takarmányhigiéniai 

követelményeknek, a takarmányokra és 
azok felhasználására vonatkozó 

szabályoknak, a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírásoknak, az 

8. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
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állatvédelmi, valamint az 
állategészségügyi szabályoknak való 

megfelelés kérdésében. 
4. A különösen és közepesen veszélyes 

állat tartására, szaporítására, 
elidegenítésére, megvételére, illetve 
bemutatására irányuló engedélyezési 

eljárásában. 

minden 
esetben 

Az állategészségügyi és állatvédelmi 
szabályoknak való megfelelés 

kérdésében. 

5. A Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti, erdőben technikai jellegű 

sporttevékenység folytatásának 
engedélyezésére irányuló eljárás. 

minden 
esetben 

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata 
kérdésében. 

 
”
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9. melléklet a … . … (…/…) Korm. rendelethez 

 
1. Az R30. 1. melléklet „8. Kereskedelmi ügyek” alcímének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „8. Kereskedelmi ügyek 

 A B C D E F 
1. Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködé
s feltétele 

Elsőfokon 
eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon 
eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzéséne
k határideje 

       
2. Budapest Főváros 

Kormányhivatalának a 
biztonsági papírok 
országhatárt, illetve 
vámhatárt átlépő 
kereskedelmének 
engedélyezésére irányuló 
eljárása. 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a biztonságos 
őrzés, tárolás 
feltételeinek való 
megfelelőség kérdése. 

Minden 
esetben. 

Országos 
Rendőr-
főkapitánysá
g 

- - 

3. Üzletek működési 
engedélyezési eljárása. 

Tűzvédelmi előírások 
érvényesülése. 

Olyan üzlet 
esetében, 
amelyben az 
Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 
robbanásveszé
lyes osztályba 
tartozó vegyi 
árut és 
anyagot, 
pirotechnikai 
terméket, 

Hivatásos 
katasztrófavé
delmi szerv 
helyi szerve 

- - 

9. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
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tüzelő- és az 
Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 
tűzveszélyes 
osztályba 
tartozó 
építőanyagot, 
járművet vagy 
üzemanyagot 
forgalmaznak, 
a Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelé
sében álló 
földrészleten 
működtetni 
kívánt üzlet 
kivételével. 

4. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-
egészségügyi és 
dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési 
hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 

Minden 
esetben. 

A Magyar 
Honvédség 
létesítményei
nek területén 
kívül 
működtetni 
kívánt üzlet 
működésének 
engedélyezés
e esetén a 
fővárosi és 
megyei 

- - 
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követelményeknek, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés. 

kormányhivat
al 
népegészségü
gyi 
feladatkörébe
n eljáró járási 
hivatala 

5. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-
egészségügyi és 
dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési 
hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés. 

Minden 
esetben. 

A magyar 
Honvédség 
létesítményei
nek területén 
működtetni 
kívánt üzlet 
működésének 
engedélyezés
e esetén a 
honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- - 

6. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Az állatgyógyászati 
készítmények és azok 
hatóanyagának, valamint 
a növényvédő szerek és 
hatóanyagaik 
forgalmazására 

Állatgyógyász
ati 
készítményt, 
annak 
hatóanyagát, 
növényvédő 

Állatgyógyás
zati 
készítmény 
nagykeresked
elme, 
valamint 

- - 
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vonatkozó 
követelményeknek való 
megfelelés. 

szert vagy 
annak 
hatóanyagát 
forgalmazó 
üzlet 
esetében. 

állatgyógyász
ati 
készítmény 
hatóanyagain
ak 
forgalmazása 
vonatkozásáb
an az 
élelmiszerlán
c-biztonsági 
és 
állategészség
ügyi 
hatáskörben 
eljáró megyei 
kormányhivat
al 

7. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Az állatgyógyászati 
készítmények és azok 
hatóanyagának, valamint 
a növényvédő szerek és 
hatóanyagaik 
forgalmazására 
vonatkozó 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Állatgyógyász
ati 
készítményt, 
annak 
hatóanyagát, 
növényvédő 
szert vagy 
annak 
hatóanyagát 
forgalmazó 
üzlet 
esetében. 

Állatgyógyás
zati 
készítmény 
kiskereskedel
me esetén a 
megyei 
kormányhivat
al 
élelmiszerlán
c-biztonsági 
és 
állategészség
ügyi 
feladatkörébe
n eljáró járási 

- 21 nap 
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hivatala, 
növényvédő 
szer és 
hatóanyagai 
forgalmazása 
esetén a 
növény- és 
talajvédelmi 
feladatkörébe
n eljáró 
megyei 
kormányhivat
al  

8. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Annak vizsgálata, hogy 
a hulladékgyűjtés és -
tárolás eszközei, 
valamint a 
hulladékkezelés módja 
megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
követelményeknek, 
okoz-e a hulladékkezelés 
környezetterhelést, 
biztosított-e az üzlet 
hulladékszállítási 
szempontból történő 
megközelíthetősége. 

Nem 
veszélyes 
hulladék 
forgalmazása 
esetén, ha a 
tevékenység 
megkezdéséhe
z 
környezetvéde
lmi engedély 
nem 
szükséges. 

Területi 
környezetvéd
elmi hatóság 

- - 

9. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Tűzvédelmi szakkérdés. Az üzletben 
az Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 

Az ingatlan-
nyilvántartás 
szerint a 
Honvédelmi 
Minisztérium 

- - 
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robbanásveszé
lyes osztályba 
tartozó vegyi 
árut és 
anyagot, 
pirotechnikai 
terméket, 
tüzelő- és az 
Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 
tűzveszélyes 
osztályba 
tartozó 
építőanyagot, 
járművet vagy 
üzemanyagot 
forgalmaznak. 

vagyonkezelé
sében álló 
földrészleten 
működtetni 
kívánt üzlet 
esetében a 
honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

10. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

A honvédelmi ágazati 
munkavédelmi és 
munkabiztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Az üzletet 
honvédelmi és 
katonai célú 
ingatlanon 
kívánják 
működtetni. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- - 

11. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Az általános és sajátos 
építésügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Az üzletet 
honvédelmi és 
katonai célú 
ingatlanon 
kívánják 
működtetni. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- - 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 292. szám

 
10953

12. Vásár vagy piac 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Közegészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Minden 
esetben. 

Fővárosi és 
megyei 
kormányhivat
al 
népegészségü
gyi 
feladatkörébe
n eljáró járási 
hivatal 

- - 

13. Vásár vagy piac 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Élelmiszer vagy állat 
vásári értékesítése esetén 
az élelmiszer-higiénia és 
állategészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Minden 
esetben. 

Fővárosi és 
megyei 
kormányhivat
al 
élelmiszerlán
c-biztonsági 
és 
állategészség
ügyi 
feladatkörben 
eljáró járási 
hivatal; 
növény- és 
talajvédelmi, 
feladatkörben 
eljáró megyei 
kormányhivat
al 

- - 

14. Az egyes áruk, 
szolgáltatások és anyagi 
értéket képviselő jogok 
vámhatárt vagy országhatárt 
átlépő kereskedelméről 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak 
minősíthetősége, vagyis 

Biztonsági 
papírok 
országhatárt, 
illetve 
vámhatárt 

Nemzetbizto
nsági 
Szakszolgálat 

- - 
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szóló 52/2012. (III. 28.) 
Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 52/2012. (III. 
28.) Korm. rendelet] 
szerinti, biztonsági papír 
behozatalának, kivitelének, 
reexportjának 
engedélyezésére vonatkozó 
eljárás. 

a vizsgált papírmintának 
a biztonsági papír 
jogszabályban 
meghatározott 
feltételrendszerének való 
megfelelősége és a 
kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a vizsgált 
papírminta és bármely 
forgalomban lévő 
magyar bankjegy, 
biztonsági okmány vagy 
értékpapír közötti 
azonosság 
megállapítása. 

átlépő 
kereskedelmé
nek 
engedélyezésé
re irányuló 
eljárásban 
minden 
esetben. 

15. Az 52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, biztonsági 
papír behozatalának, 
kivitelének, reexportjának 
engedélyezésére vonatkozó 
eljárás. 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a biztonságos 
őrzés, tárolás 
feltételeinek való 
megfelelőség 
megállapítása. 

Biztonsági 
papírok 
országhatárt, 
illetve 
vámhatárt 
átlépő 
kereskedelmé
nek 
engedélyezésé
re irányuló 
eljárásban 
minden 
esetben. 

Országos 
Rendőr-
főkapitánysá
g 

- - 
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16. A kábítószer-prekurzorokról 
szóló, 2004. február 11-i 
273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 
273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet) 3. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 
kábítószer-prekurzoroknak a 
Közösség és harmadik 
országok közötti 
kereskedelme nyomon 
követésére vonatkozó 
szabályok megállapításáról 
szóló, 2004. december 22-i 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet) 6. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott 
jegyzékekben szereplő 
anyagok (kábítószer-
prekurzor) birtoklására, 
forgalomba hozatalára, 
behozatalára, kivitelére, 
kereskedelmi közvetítésével 
kapcsolatos tevékenységre 
vonatkozó engedély 
kiadására irányuló eljárás. 

A kábítószer-
prekurzorok 
eltérítésének 
megakadályozását 
szolgáló tárolási 
feltételek és a 
nyilvántartási 
dokumentációk előírása, 
illetve ezen feltételek 
vizsgálata. 

A kábítószer-
prekurzor 
birtoklása, 
forgalomba 
hozatala, 
illetve azok 
behozatala, 
kivitele vagy 
kereskedelmi 
közvetítésével 
kapcsolatos 
tevékenység 
engedélyezésé
re irányuló 
eljárásban 
minden 
esetben. 

Országos 
Rendőr-
főkapitánysá
g 

- - 
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17. A 273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésében hivatkozott 
jegyzékekben szereplő 
anyagok (kábítószer-
prekurzor) behozatalára, 
kivitelére vonatkozó, a 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet 12. és 20. cikke 
szerinti eljárás. 

Annak megállapítása, 
hogy a kérelemben 
feltüntetett 
határátkelőhelyen a 
kérelem szerinti 
termékek forgalma 
engedélyezhető-e a 
vámeljárásra vonatkozó 
követelmények alapján. 

A kábítószer-
prekurzor 
behozatala és 
kivitele 
engedélyezésé
re irányuló 
eljárásban 
minden 
esetben. 

Nemzeti 
Adó- és 
Vámhivatal 

- - 

18. Az 52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, 
közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközök 
behozatalának 
engedélyezésére vonatkozó 
eljárás. 

A kérelemben megjelölt, 
közbiztonságra 
különösen veszélyes 
eszköz, annak behozatali 
céljára figyelemmel 
közbiztonsági 
kockázatot jelent-e. 

A 
közbiztonságr
a különösen 
veszélyes 
eszközök 
behozatalának 
engedélyezésé
re irányuló 
eljárásban 
minden 
esetben. 

Országos 
Rendőr-
főkapitánysá
g 

- - 

19. Üzletek működési 
engedélyezési eljárása 
honvédelmi létesítmény 
területén. 

Tűzvédelmi előírások 
érvényesülése. 

Olyan üzlet 
esetében, 
amelyben az 
Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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robbanásveszé
lyes osztályba 
tartozó vegyi 
árut és 
anyagot, 
pirotechnikai 
terméket, 
tüzelő- és az 
Országos 
Tűzvédelmi 
Szabályzat 
szerint 
tűzveszélyes 
osztályba 
tartozó 
építőanyagot, 
járművet vagy 
üzemanyagot 
forgalmaznak, 
a Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelé
sében álló 
földrészleten 
működtetni 
kívánt üzlet 
kivételével. 

20. Magyar Honvédség 
létesítményeinek területén 
működtetni kívánt üzlet 
működésének 
engedélyezése esetében. 

Higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-
egészségügyi és 
dietetikai, az ivóvíz 

A kizárólag 
kereskedelmi 
üzletben 
forgalmazható 
termékekre, 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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minőségi, a települési 
hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos köz-
egészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítése. 

valamint az 
ilyen 
termékeket 
forgalmazó 
üzletek 
működési 
engedélyezése
. 

21. A 10 fő feletti befogadó 
képességű szálláshely 
engedélyezése esetében, ha 
a honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon kívánják 
működtetni. 

Honvédelmi ágazati 
tűzvédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

A szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenyég 
engedélyeztet
ése. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 

22. Honvédelmi és katonai célú 
ingatlanon működtetni 
kívánt szálláshely 
engedélyezése esetében arra 
az építményre vonatkozóan, 
amelyben a szálláshelyet 
működtetni kívánják és 
ugyanarra a rendeltetésre 
vonatkozóan a kérelem 
benyújtását megelőző hat 
hónapon belül 
használatbavételi engedélyt 

Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

A szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenyég 
engedélyeztet
ése. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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vagy fennmaradási 
engedélyt nem adtak ki az 
általános építésügyi 
követelményeknek való 
megfelelés kérdésében. 

23. A hatósági eljárás 
honvédelmi és katonai célú 
ingatlanon működtetni 
kívánt szálláshely működési 
engedélyezési eljárásra 
irányul. 

Honvédelmi ágazati 
munkavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

A szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység 
engedélyeztet
ése. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 

24. A hatósági eljárás 
honvédelmi és katonai célú 
ingatlanon működtetni 
kívánt szálláshely működési 
engedélyezésére irányul. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-
egészségügyi és 
dietetikai, az ivóvíz 
minőségi – ide nem 
értve, ha a szálláshelyen 
élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot állítanak 
elő, használnak fel, 
hoznak forgalomba – a 
települési hulladékkal és 
nem közművel 
összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 

A szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység 
engedélyeztet
ése. 

Honvédelemé
rt felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítése. 

„ 
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2. Az R30. 1. melléklet „16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek” alcímének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 
  A B C D E F 

1. 
Közigazgatási 

hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és közreműködés 
feltétele 

Első fokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 

2. 
Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.)  
Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 72/1996. 
(V. 22.) Korm. rendelet ] 2. 

melléklete szerinti 
tevékenységek és 

létesítmények esetében 
feltételezhető-e jelentős 

környezeti hatás. 

Ha a vízimunka, vízhasználat vagy 
vízilétesítmény vonatkozásában 

nem készült környezeti körzeti terv, 
nem környezeti hatásvizsgálat vagy 
nem egységes környezethasználati 

engedély köteles, és a hatóság 
korábbi eljárásban nem vizsgálta a 

kérdést. 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Környezetvédelmi hatáskörében 
eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal, illetve ha az 
elsőfokú eljárásban 

szakhatóságként a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, akkor a 
környezetvédelmi hatáskörében 

eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

3. 
Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
természetvédelem 

jogszabályban 
meghatározott 

követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 

feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

Ha külterület, belterületen országos 
jelentőségű védett természeti terület, 
Natura 2000 terület, barlang felszíni 

védőövezete vagy egyedi tájérték 
közvetlenül érintett, kivéve, ha a 

vízimunka, vízhasználat vagy 
vízilétesítmény vonatkozásában 
környezeti körzeti terv készült. 

Természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Természetvédelmi hatáskörében 
eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal, illetve ha az 
elsőfokú eljárásban 

szakhatóságként a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, akkor a 
természetvédelmi hatáskörében 

eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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4. Elvi vízjogi engedélyezési 
eljárás. 

Az erdőre gyakorolt hatások, az 
erdő igénybevétel 

engedélyezhetősége. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény megvalósítása 

az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott 

területet érint, kivéve, ha a 
vízimunka, vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti 

körzeti terv készült. 

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal, 

illetve ha az elsőfokú 
eljárásban szakhatóságként 

a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, 

akkor az erdészeti 
hatáskörében eljáró 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

– 

5. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők 
fennállásának elbírálása. 

Ivóvízkivételre nem 
hasznosítható és 

ivóvízbázisnak ki nem 
jelölhető felszíni és felszín 

alatti vízből való egyedi 
vízkivétel esetében. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

– 

6. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők 
fennállásának elbírálása. 

Ivóvízkivétel, vízellátás, 
szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás vagy fürdők 
vízilétesítményei esetében. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

– 

7. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők 
fennállásának elbírálása. 

A legalább 1000 m3/nap 
kapacitású vagy  

5000 főnél nagyobb állandó 
népességet ellátó, valamint az 

egy járás határán átnyúló 
ivóvízellátó rendszerek 

esetében. 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Az országos tisztifőorvos – 
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8. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők 
fennállásának elbírálása. 

A gázveszélyes vízkészletet 
igénybe vevő vízilétesítmény 

esetében. 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Az országos tisztifőorvos – 

9. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

Annak elbírálása, hogy a 
72/1996. (V. 22.)  

Korm. rendelet 2. melléklete 
szerinti tevékenységek és 
létesítmények esetében 
feltételezhető-e jelentős 

környezeti hatás, valamint 
érintenek-e szennyezett területet, 
a felszín alatti vizek védelméről 
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet szerinti kármentesítési 

monitoring esetében 
megfelelnek-e a határozatban 

előírt követelményeknek. 

Ha a vízimunka, vízhasználat 
vagy vízilétesítmény 

vonatkozásában nem készült 
környezeti körzeti terv, nem 

környezeti hatásvizsgálat vagy 
nem egységes 

környezethasználati engedély 
köteles, és a hatóság korábbi 
eljárásban nem vizsgálta a 

kérdést. 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal, 

illetve ha az elsőfokú 
eljárásban szakhatóságként 

a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, 

akkor a környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal 

21 
nap 

10. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

Annak elbírálása, hogy a 
természetvédelem jogszabályban 
meghatározott követelményei a 

kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 

érvényesülnek-e. 

Ha külterület, belterületen 
országos jelentőségű védett 
természeti terület, Natura 

2000 terület, barlang felszíni 
védőövezete vagy egyedi 

tájérték közvetlenül érintett, 
kivéve, ha a vízimunka, 

vízhasználat vagy 
vízilétesítmény 

vonatkozásában környezeti 
körzeti terv készült. 

Természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Természetvédelmi 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal, 

illetve ha az elsőfokú 
eljárásban szakhatóságként 

a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, 

akkor a természetvédelmi 
hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal 

21 
nap 
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11. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A termőföld minőségi védelme és 
a növényvédelem 

követelményeinek való 
megfelelés kérdésében. 

A termőföld minőségi 
védelme és a növényvédelem 

követelményeinek való 
megfelelés kérdésében, 
kivéve, ha a vízimunka, 

vízhasználat vagy 
vízilétesítmény 

vonatkozásában környezeti 
körzeti terv készült. 

Talajvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Talajvédelmi hatáskörében 
eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal, illetve ha 
az elsőfokú eljárásban 
szakhatóságként a Pest 

Megyei Kormányhivatal 
járt el, akkor a talajvédelmi 
hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal 

– 

12. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

Az erdőre gyakorolt hatások, az 
erdő igénybevétel 

engedélyezhetősége. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény megvalósítása 

az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott 

területet érint, kivéve, ha a 
vízimunka, vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti 

körzeti terv készült. 

Erdészeti 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal, 

illetve ha az elsőfokú 
eljárásban szakhatóságként 

a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, 

akkor az erdészeti 
hatáskörében eljáró 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

– 

13. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A hajózsilip méretei tekintetében 
a jogszabályi követelményeknek, 

a tervezett, felújított vagy 
átalakított hajózsilipnek és 

tartozékainak a zavartalan és 
biztonságos hajóforgalom 

lebonyolítására való 
alkalmasságának, továbbá a 

nemzetközi gyakorlatnak való 
megfelelőség szakkérdése. 

A duzzasztással szabályozott 
víziúton, vízlépcsőnél a víziút 

osztálya szerinti méretű 
úszólétesítmények, illetve 

azok tolt kötelékének 
áthaladását biztosító hajózsilip 

és a hozzá tartozó 
létesítmények esetében. 

Hajózási 
feladatkörében 

országos 
illetékességgel eljáró 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter – 

14. Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

A kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 

A halastavakkal, 
horgásztavakkal, jóléti 

Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat   – 
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engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, az 

ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 

valamint a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása. 

tavakkal, víztározókkal vagy 
holtágakkal kapcsolatos 

tevékenység, ha a kialakítás 
ásványinyersanyag-

kitermeléssel jár, kivéve, ha a 
vízimunka, vízhasználat vagy 

vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti 

körzeti terv készült. 

15. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 

felhasználás, hasznosítás 
módjának meghatározása, az 

ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítése, 

valamint a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség megállapítása. 

A vizek medrének 
vízgazdálkodási célt szolgáló 

alakítása, kotrása, mesterséges 
vízterek vagy tározók 

létesítése esetében, kivéve, ha 
a vízimunka, vízhasználat 

vagy vízilétesítmény 
vonatkozásában környezeti 

körzeti terv készült. 

Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat   – 

16. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

A fúróberendezés alkalmassága, a 
kútkiképzés műszaki-biztonsági 

feltételeknek való megfelelősége, 
a bányajáradék-fizetési, a 

bányafelügyelet felé történő 
adatszolgáltatási kötelezettség, 

valamint a vízkitermelés 
szénhidrogén ásványvagyonra 

vonatkozó hatásának 
megállapítása. 

A geotermikus energia 
kinyerése felszín alatti víz 

kitermelését igényli. 

Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat   – 

17. 

Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárások, 
továbbá ezek módosítására 

A fúróberendezés alkalmassága, a 
kútkiképzés műszaki-biztonsági 

feltételeknek való megfelelősége, 
valamint a vízkitermelés 

Az 500 méternél mélyebben 
elhelyezkedő mélységi vizek 
felszínre hozatala esetében. 

Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat   – 
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irányuló eljárás, ha az engedély 
műszaki tartalmában változás 

következett be. 

szénhidrogén ásványvagyonra 
vonatkozó hatásának 

szakkérdése. 

18. 

Az üzemelő és távlati 
vízbázisok védelme érdekében 
történő védőterület, védősáv 
kijelölésére irányuló eljárás, 

továbbá a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.)  

Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendelet] 
alapján folytatott egyedi 

vizsgálati eljárás. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők 
fennállásának elbírálása. 

Minden esetben. 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Az országos tisztifőorvos – 

19. 

Az üzemelő és távlati 
vízbázisok védelme érdekében 
történő védőterület, védősáv 
kijelölésére irányuló eljárás, 

továbbá a 123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet alapján 

folytatott egyedi vizsgálati 
eljárás. 

A termőföld minőségi védelme és 
a növényvédelem 

követelményeinek való 
megfelelés. 

Minden esetben. 

Talajvédelmi 
igazgatási 

hatáskörében eljáró 
megyei 

kormányhivatal 

Talajvédelmi hatáskörében 
eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal, illetve ha 
az elsőfokú eljárásban 
szakhatóságként a Pest 

Megyei Kormányhivatal 
járt el, akkor a talajvédelmi 
hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal 

– 

20. 

Az elhanyagolt műveken 
(szennyvízrendszer, nem 
közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz tárolására, 
illetve begyűjtésére alkalmazott 
eszköz, szennyvízelvezető mű) 

A környezet-egészségügyi 
szabályoknak való megfelelés, 

így különösen az 
egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások felmérése, a 

fertőző betegségek terjedésének 

Minden esetben. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

– 
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rovar-, illetve rágcsálóirtás, 
valamint elhanyagolt műveken 

veszélyes készítményekkel 
végzett tevékenység vizsgálata 

tárgyban indult eljárás. 

megakadályozása, a rovar- és 
rágcsálóirtás, a veszélyes 
készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálata, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi 
vonatkozású követelmények 

érvényesítése. 

21. Kármentesítési eljárás. 
A tevékenység, vízilétesítmény 

folyamatban lévő kármentesítésre 
gyakorolt hatásának vizsgálata. 

Ha a vízimunkával, 
vízhasználattal vagy 

vízilétesítménnyel érintett 
területen kármentesítési 
eljárás van folyamatban. 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

Környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal, 

illetve ha az elsőfokú 
eljárásban szakhatóságként 

a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, 

akkor a környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal 

21 
nap 

22. 
Hajóút kitűzési tervének 
engedélyezése és hajóút 

kitűzésére irányuló eljárás. 

A víziközlekedés biztonsága, 
hajózási érdekek érvényre 
juttatása, jogszabályban 

meghatározott követelményeinek 
való megfelelés kérdésében. 

Víziút esetében. 

Hajózási 
feladatkörében 

országos 
illetékességgel eljáró 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter – 

23. 

A házi ivóvízigény kielégítésére 
irányuló vízilétesítmény vagy 

vízhasználat engedélyezési 
eljárás, ideértve a víztisztítási 

feladatokat ellátó 
vízilétesítmény engedélyezését 

is. 

Az ivóvízkivétel és az 
ivóvízellátás során az ivóvíz 
minőségi követelményeinek 

teljesülése és egészségkárosítás 
nélküli fogyaszthatóság 

biztosítottsága. 

Minden esetben. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

– 

”
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3. Az R30. 1. melléklet „19. Egyéb ügyek” alcímének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„19. Egyéb ügyek  

A B C D E F 
1. 

Közigazgatási hatósági 
eljárás Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés feltétele 
Elsőfokon eljáró 

szakhatóság 

Másodfokon 
eljáró 

szakhatóság 

Állásfoglalá
s 

beszerzésének 
határideje 

2. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

A higiénés és egészségvédelmi, az 
ivóvíz minőségi, a települési 
hulladékkal és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi 
előírások érvényesítésével 
kapcsolatos szakkérdés. 

Minden esetben. Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- - 

3. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű kötelező 
építésügyi előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és a 
szabályozási terveknek való 
megfelelés. 

Meglévő építményt érintő 
zenés, táncos rendezvények 
esetében, kivéve, ha 
ugyanerre a rendeltetésre 
vonatkozóan az engedély 
iránti kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

Építésügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 
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4. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű kötelező 
építésügyi előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és a 
szabályozási terveknek való 
megfelelés. 

Meglévő építményt érintő 
zenés, táncos rendezvények 
esetében, kivéve, ha 
ugyanerre a rendeltetésre 
vonatkozóan az engedély 
iránti kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

A sajátos 
építményfajta 
szerinti építésügyi 
hatóság 

- - 

5. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű kötelező 
építésügyi előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és a 
szabályozási terveknek való 
megfelelés. 

Meglévő építményt érintő 
zenés, táncos rendezvények 
esetében, kivéve, ha 
ugyanerre a rendeltetésre 
vonatkozóan az engedély 
iránti kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

Kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

6. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

A jogszabályban előírt tűzvédelmi 
követelmények érvényesítése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve 

- - 

7. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése. 

A tevékenység közbiztonságra 
gyakorolt hatása, a személy- és 
vagyonbiztonság. 

Minden esetben. Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

- - 

8. Vízi rendezvény engedélyezési 
eljárása. 

A rendezvény nem korlátozza-e 
indokolatlanul vagy indokolatlan 
mértékben a polgári célú vízi 
közlekedést, illetve a hajózási 
létesítmények működését. 

Minden esetben. közlekedési 
hatósági 
hatáskörében eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért 
felelős miniszter 

- 

9. Létfontosságú rendszer és 
létesítmény – kivéve honvédelmi 
létfontosságú rendszerek és 

A nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé történő kijelölésre, 
valamint a kijelölés visszavonására 

Minden esetben, kivéve 
ha kijelölő hatóságként a 
hivatásos 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 

– 21 nap 
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létesítmények – kijelölése és a 
kijelölés visszavonása 

vonatkozó eljárás során a 
létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 
8.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott horizontális 
kritériumok fennállása, illetve 
teljesülése. 

katasztrófavédelmi szerv jár 
el. 

szerv központi 
szerve 

10. Honvédelmi létfontosságú 
rendszer és létesítmény kijelölése 
és a kijelölés visszavonása. 

A nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé történő kijelölésre, 
valamint a kijelölés visszavonására 
vonatkozó eljárás során a 
létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 
8.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott horizontális 
kritériumok fennállása, illetve 
teljesülése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv központi 
szerve országos 
illetékességgel. 

– 21 nap 

11. Temetkezési szolgáltató 
(telephely) engedélyezése. 

A fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló NM 
rendeletben foglalt szabályok 
betartásának ellenőrzése. 

Holttest előkészítés és 
hűtés esetén. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatal 

- - 

12. Az egységes 
elektronikuskártya- 
kibocsátására történő feljogosítás 
tárgyában lefolytatott 
közigazgatási hatósági eljárás. 

A kártyakibocsátás sérti-e 
Magyarország nemzetbiztonsági 
érdekét. 

Minden eljárásban. Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- 30 nap 
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13. Megyei rendőr- 
főkapitányságnak 

a korlátozott nyitvatartási 
időben működő határátkelőhely 
nyitvatartási időn kívüli 
igénybevételének, valamint 

a korlátozott forgalmú 
határátkelőhely- 
nek a forgalmi jellegtől eltérő 
eseti igénybevételének 
engedélyezésére irányuló, nem 
az Európai Unió tagállamával 
közös határszakaszon lévő 
határátkelőhelyet érintő eljárása. 

Biztosítottak-e a vámeljárás 
feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
területileg illetékes 
megyei (fővárosi) 
adó- és 
vámigazgatósága és 
a Repülőtéri 
Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
Központi 
Irányítása 

- 

14. A megyei rendőr- 
főkapitányságnak, illetve a 
Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságnak a nem európai 
uniós tagállammal közös 
határszakaszon létesítendő 
ideiglenes határátkelőhely 
megnyitására irányuló, valamint 
az Európai Unión kívülről érkező 
vagy az Európai Unión kívülre 
induló légi jármű esetén 
ideiglenes határátkelőhely 
repülőtéren történő megnyitására 
irányuló eljárása. 

Biztosítottak-e a vámeljárás 
feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
területileg illetékes 
adó- és 
vámigazgatósága, és 
a Repülőtéri 
Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
Központi 
Irányítása 

- 

15. A megyei rendőr- 
főkapitányság által a határvízen 
történő közlekedés 
engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás. 

Biztosítottak-e a vámeljárás 
feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
területileg illetékes 
megyei (fővárosi) 
adó- és 
vámigazgatósága 

- - 
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16. A pirotechnikai tevékenység 
engedélyezésére irányuló eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
pirotechnikai termék felhasználása a 
természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

Pirotechnikai termék 
védett természeti területen 
való felhasználásának 
engedélyezése. 

A 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

  8 nap 

17. A pirotechnikai tevékenység 
engedélyezésére irányuló eljárás. 

- Tűzvédelmi szempontból a 
védőterület meghatározása 

- A védőterületen belül található 
létesítmények és más 
veszélyforrások vizsgálata 

- A tűz jelzéséhez és oltásához 
szükséges eszközök meglétének 
vizsgálata. 

 

Minden esetben 
a pirotechnikai termék 

felhasználásának, 
forgalmazásának és 
tárolásának engedélyezési 
eljárásában. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv központi 
szerve 

8 nap 

18. A pirotechnikai tevékenység 
engedélyezésére irányuló eljárás. 

- Tűzvédelmi szempontból a 
védőterület meghatározása 

- A védőterületen belül található 
létesítmények és más 
veszélyforrások vizsgálata 

- A tűz jelzéséhez és oltásához 
szükséges eszközök meglétének 
vizsgálata. 

 

Minden esetben 
a pirotechnikai termék 

gyártásának, 
megsemmisítésének, 
kiállításának, forgalomba 
hozatalának, valamint a 
vizsgálatának engedélyezési 
eljárásában. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv központi 
szerve 

- 

19. Veszélyes katonai objektum 
üzemeltetési engedélyezési 
eljárása. 

A veszélyes katonai 
objektumokkal kapcsolatos hatósági 
eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 
18.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. 
pont 1.3. alpontjában meghatározott 
szakkérdés vizsgálata. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv veszélyes 
katonai objektum 
telephelye szerinti 
területi szerve 

- - 

20. Partvédelmi vagy vízvédelmi 
rendeltetésű erdő esetén. 

Partvédelmi rendeltetésű erdőnél a 
tevékenység, a beruházás vagy a 
terv a vizek kártételei elleni 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 

Területi vízügyi 
hatóság 

Országos vízügyi 
hatóság 

- 
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védekezés jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

21. Partvédelmi vagy vízvédelmi 
rendeltetésű erdő esetén. 

Vízvédelmi rendeltetésű erdőnél a 
tevékenység, a beruházás vagy a 
terv a vízvédelem jogszabályban 
rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 
vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

Területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos 
vízvédelmi hatóság 

- 

22. A szennyvíz és szennyvíziszap 
mezőgazdasági felhasználásának 
engedélyezése és az engedély 
meghosszabbítása iránti 
eljárásban, továbbá a nem 
mezőgazdasági eredetű nem 
veszélyes hulladék 
mezőgazdasági felhasználásának 
engedélyezési és az engedély 
meghosszabbítása iránti eljárás. 

A talajvédelmi tervnek és a 
tervezett tevékenységnek a felszín 
alatti vizek minősége védelme 
jogszabályi követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata. 

Minden esetben. Területi 
vízvédelmi hatóság 

- - 

23. A hígtrágya nitrátérzékeny 
területen történő mezőgazdasági 
felhasználásával kapcsolatos 
ellenőrzési eljárás. 

A felszín alatti vizek minősége 
védelme jogszabályi 
követelményeinek való megfelelés 
vizsgálata. 

Minden esetben. Területi 
vízvédelmi hatóság 

- - 

24. Magyar Nemzeti Bank 
értékpapírelőállítás- 
engedélyezési eljárása. 

Az értékpapírok előállításáról 
szóló szabályzatában meghatározott 
formai, minőségi és okmányvédelmi 
előírások minimum biztonsági 
követelményeinek teljesülése. 

Minden esetben. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 

- - 

25. Magyar Nemzeti Bank 
értékpapírelőállítás- 
engedélyezési eljárása. 

Az értékpapír előállítására 
vonatkozó engedély iránti 
kérelemben szereplő új értékpapír, 
illetve az utánnyomott értékpapír 
mintapéldányainak, valamint az 

Minden esetben. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 

- - 
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azok előállítása során alkalmazott 
okmányvédelmi elemeket pontosan 
leíró védelmi terv egymásnak 
történő maradéktalan 
megfelelésének megállapítása. 

26. A megyei rendőr- 
főkapitányságnak, illetve a 
Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságnak a nem európai 
uniós tagállammal közös 
határszakaszon létesítendő 
ideiglenes határátkelőhely 
megnyitására irányuló, valamint 
az Európai Unión kívülről érkező 
vagy az Európai Unión kívülre 
induló légi jármű esetén 
ideiglenes határátkelőhely 
repülőtéren történő megnyitására 
irányuló eljárása. 

A polgári célú légiközlekedés 
biztonsági követelményeinek való 
megfelelés. 

Az ideiglenes 
határátkelőhely repülőtéren 
történő megnyitása esetén. 

Közlekedésért 
felelős miniszter 

- - 

27. A megyei rendőr- 
főkapitányságnak, illetve a 
Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóságnak a nem európai 
uniós tagállammal közös 
határszakaszon létesítendő 
ideiglenes határátkelőhely 
megnyitására irányuló, valamint 
az Európai Unión kívülről érkező 
vagy az Európai Unión kívülre 
induló légi jármű esetén 
ideiglenes határátkelőhely 
repülőtéren történő megnyitására 
irányuló eljárása. 

Az állami célú légiközlekedés 
biztonsági követelményeinek való 
megfelelés. 

Az ideiglenes 
határátkelőhely repülőtéren 
történő megnyitása esetén. 

Honvédelemért 
felelős miniszter 

- - 

28. Budapest Főváros 
Kormányhivatalá- 

A kérelemben megjelölt, 
közbiztonságra különösen veszélyes 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- - 
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nak a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközök 
behozatalának engedélyezésével 
kapcsolatos eljárása. 

eszköz, annak behozatali céljára 
figyelemmel közbiztonsági 
kockázatot jelent-e. 

29. A világörökségi területen 
működő, szeszes italt kimérő, 
árusító kereskedelmi, illetve 
vendéglátó üzlet 24 és 6 óra 
közötti nyitva tartásának jegyzői 
engedélyezése, valamint a 
kiadott jegyzői engedély 
felülvizsgálatára irányuló eljárás. 

A vendéglátó üzlet 24 és 6 óra 
közötti nyitva tartásának a 
közbiztonságra gyakorolt hatása, a 
személy- és vagyonbiztonsággal 
összefüggő kockázati tényezők 
értékelése, továbbá az üzlet 
működésével összefüggésben 
elkövetett jogellenes cselekmények 
megismétlődése veszélyének 
értékelése. 

Minden esetben. Az üzlet működési 
helye szerint 
illetékes városi 
(kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei 
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

- 

30. A sírhelynek hamvasztáshoz 
szükséges megnyitására 
vonatkozó engedélyezési eljárás. 

A rendkívüli halálesethez 
kapcsolódó nyomozási feladatok a 
hamvasztást követően 
biztosíthatóak-e. 

Jogszabályban 
meghatározott rendkívüli 
halálesetkor és az 
eltemetéstől számított 25 
éven belül. 

Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

- - 

31. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközlési nyomvonalas, 
nyomvonal jellegű 
építményekkel és egyéb 
műtárgyakkal kapcsolatos 
eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az építmény a felszín 
alatti vizek védelmére vonatkozó 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 
vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

Területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos 
vízvédelmi hatóság 

- 

32. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközlési nyomvonalas, 
nyomvonal jellegű 
építményekkel és egyéb 
műtárgyakkal kapcsolatos 
eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az építmény a vizek 
lefolyására, az árvíz és a jég 
levonulására vonatkozó 
követelményeknek megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély 
vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

Területi vízügyi 
hatóság 

Országos vízügyi 
hatóság 

- 



10976 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 292. szám
 

33. A telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 57/2013. (II. 
27.) Korm. rendelet] szerinti 
telepengedély- 
köteles tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

A telep a tűzvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

Az alábbi tevékenységek 
végzése esetén: 

1. egyéb gumitermék 
gyártása, 

2. festék, bevonóanyag 
gyártása, 

3. gumiabroncs, 
gumitömlő gyártása, kivéve 
gumiabroncs újrafutózása, 
felújítása, 

4. kőolaj-feldolgozás, 
5. máshová nem sorolt 

egyéb vegyi termék 
gyártása, 

6. mezőgazdasági vegyi 
termék gyártása, 
raktározása, tárolása, 

7. műanyag építőanyag 
gyártása, 

8. műanyag lap, lemez, 
fólia, cső, profil gyártása, 

9. műtrágya, 
nitrogénvegyület gyártása, 
raktározása, tárolása, 

10. papírgyártás, 
11. ragasztószer- 

gyártás, 
12. tapétagyártás, 
13. tisztítószer gyártása, 
14. szintetikus kaucsuk 

alapanyag gyártása, 
15. vegyi szál gyártása. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi 
szerve 

- 

34. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet szerinti telepengedély- 

A vizek védelme érdekében 
megfelelő műszaki védelmet 
alkalmaznak-e és a tevékenységből 

Minden esetben. Területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos 
vízvédelmi hatóság 

- 
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köteles tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

eredően a vizeket érő terhelés alatta 
marad-e a vizek védelmére 
vonatkozó határértékeknek. 
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35. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet szerinti telepengedély- 
köteles tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

Ivóvízbázisok érintettsége esetén 
megfelel-e az ivóvízbázis védelmi 
előírásoknak. 

Minden esetben. Területi vízügyi 
hatóság 

Országos vízügyi 
hatóság 

- 

36. Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő 
fejlesztési terv jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

Vízgazdálkodási jogszabályi 
előírásoknak megfelel-e. 

Minden esetben, kivéve a 
teljes időtáv 
vonatkozásában tényleges 
feladatot nem tartalmazó 
beruházási tervrészek 
tekintetében. 

Területi vízügyi 
hatóság 

Országos vízügyi 
hatóság 

- 

37. Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő 
fejlesztési terv jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

A felszíni vizek és a felszín alatti 
vizek védelme követelményeinek a 
kérelem szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

Minden esetben, kivéve a 
teljes időtáv 
vonatkozásában tényleges 
feladatot nem tartalmazó 
beruházási tervrészek 
tekintetében. 

Területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos 
vízvédelmi hatóság 

- 

38. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A vizsgálat feltételeként 
meghatározott építményekkel, 
létesítményekkel, berendezésekkel 
összefüggő jogszabályban 
meghatározott műszaki biztonsági 
követelményeknek való megfelelés. 

A telepen az ipari 
tevékenységgel 
összefüggésben legalább 50 
kVA beépített 
összteljesítményű, 0,4 kV 
vagy nagyobb feszültségű 
villamos berendezést, 
rendszert használnak. 

Műszaki biztonsági 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

39. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A higiénés és egészségvédelmi, az 
ivóvíz-minőségi, a települési szilárd 
és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra vonatkozó jogszabályi 
előírások érvényesítésével 
kapcsolatos, jogszabály által az 

Minden esetben. Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- 
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egészségügyi hatóság jogkörébe 
utalt szakkérdés. 

40. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A telepen a hulladékgazdálkodás 
módja és eszközei megfelelnek-e a 
hulladék- 
gazdálkodási követelményeknek, 
okoz-e a telepen történő hulladék- 
gazdálkodási tevékenység 
környezetterhelést, biztosított-e a 
telep hulladékszállítási szempontból 
történő megközelíthetősége. 

Minden esetben. Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
feladatkörében 
eljáró, a telep 
fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal 

- 21 nap 

41. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A tevékenység zajkibocsátása 
megfelel-e a környezeti zaj- és 
rezgés elleni védelem 
követelményeinek. 

Minden esetben. Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
feladatkörében 
eljáró, a telep 
fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal 

- 21 nap 

42. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek és előírásoknak. 

Minden esetben. Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
feladatkörében 
eljáró, a telep 
fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal 

- 21 nap 

43. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

A tevékenységet országos 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
NATURA 2000 területen 
vagy barlang 
védőövezetében végzik. 

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
feladatkörében 
eljáró, a telep 
fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal 

- 21 nap 

44. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A földtani közeg védelme 
érdekében megfelelő műszaki 

Minden esetben. Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 

- 21 nap 
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védelmet alkalmaznak-e és a 
tevékenységből eredően a földtani 
közeget érő terhelés alatta marad-e a 
földtani közeg védelmére vonatkozó 
követelményeknek. 

feladatkörében 
eljáró, a telep 
fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal 

45. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A növényvédő- 
szerekkel folytatott ipari 
tevékenység a kezelőszemélyzet 
kitettségére, a lehetséges humán- és 
környezeti toxicitásra, terhelésre 
hatással van-e. 

Növényvédő- 
szerekkel folytatott ipari 
tevékenység esetén. 

A telep fekvése 
szerint illetékes 
növény- és 
talajvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

- - 

46. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A tevékenység a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e a 
kulturális örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek. 

Az engedélyezés tárgyául 
szolgáló ingatlan a 
kulturális örökségvédelmi 
nyilvántartásban szereplő 
nyilvántartott műemléki 
érték, vagy műemlék. 

Kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- - 

47. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

A vizek védelme érdekében 
megfelelő műszaki védelmet 
alkalmaznak-e és a tevékenységből 
eredően a vizeket érő terhelés alatta 
marad-e a vizek védelmére 
vonatkozó követelményeknek, 
valamint ivóvízbázisok érintettsége 
esetén megfelel-e az ivóvízbázis 
védelmi előírásoknak. 

A telepengedély kiadása 
iránti eljárás során minden 
esetben. 

A telep fekvése 
szerint illetékes 
területi vízvédelmi, 
illetve vízügyi 
hatóság 

Az országos 
vízvédelmi, illetve 
vízügyi hatóság 

- 

48. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

Az általános és sajátos építésügyi 
követelményeknek való megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett ipari 
tevékenység esetén. 

Honvédelemért 
felelős miniszter 

- - 

49. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

Az általános és honvédelmi 
ágazati munkavédelmi 
követelményeknek való megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett ipari 
tevékenység esetén. 

Honvédelemért 
felelős miniszter 

- - 
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50. Telepengedély kiadása iránti 
eljárás. 

Az általános és honvédelmi 
ágazati tűzvédelmi 
követelményeknek való megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett ipari 
tevékenység esetén. 

Honvédelemért 
felelős miniszter 

- - 

51. Kártyaterem engedélyezése 
iránti eljárás. 

Az önkormányzat területén 
létesítendő kártyaterem megfelel-e a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény 29/B. § 
(6) bekezdésében foglalt jogszabályi 
előírásoknak, a kártyaterem adott 
helyszínen történő üzemeltetését az 
önkormányzat rendelete nem tiltja-e. 
A folytatni kívánt tevékenység nem 
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, 
közszemérmet, illetve gyermek- 
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy 
más helyi közösségi érdeket. 

Kártyaterem 
engedélyezése iránti 
eljárásban minden esetben. 

Kártyaterem helye 
szerinti települési 
önkormányzat 
jegyzője, főváros 
területén a kerületi 
önkormányzat 
jegyzője, Fővárosi 
önkormányzat által 
közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a 
főváros főjegyzője 

- - 

52. Játékkaszinó engedélyezése 
iránti eljárás. 

Az önkormányzat területén 
létesítendő játékkaszinó megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak, a 
játékkaszinó adott helyszínen 
történő üzemeltetését az 
önkormányzat rendelete nem tiltja-e. 
A folytatni kívánt tevékenység nem 
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot, 
közszemérmet, illetve gyermek- 
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy 
más helyi közösségi érdeket. 

Játékkaszinó 
engedélyezése iránti 
eljárásban minden esetben. 

Játékkaszinó helye 
szerinti települési 
önkormányzat 
jegyzője, főváros 
területén a kerületi 
önkormányzat 
jegyzője, 

Fővárosi 
önkormányzat által 
közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a 
főváros főjegyzője 

- - 

53. A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos engedélyezési 
eljárásában 
(a minősítési eljárás és a bírság 
kiszabásának kivételével). 

A helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálata. 

Helyi jelentőségű védett 
természeti terület esetén. 

Települési 
önkormányzat 
jegyzője, fővárosban 
a főjegyző 

- 21 nap 
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54. A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos engedélyezési 
eljárásában hulladékkezelési 
tevékenység engedélyezése 
esetén 
(a minősítési eljárás és a bírság 
kiszabásának kivételével). 

Katasztrófa- 
védelemmel összefüggő létesítési és 
használati szabályok érvényre 
juttatása, a környezetbiztonság 
katasztrófavédelmi vizsgálata. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve 

- - 

55. A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos engedélyezési 
eljárásában a hulladékkezelési 
tevékenység engedélyezése 
esetén. 

A tevékenység vízellátásának, 
csapadék- és szennyvíz- 
elvezetésének, valamint a szennyvíz 
tisztításának a vízbázisra, a vizek 
lefolyására gyakorolt hatás 
vizsgálata. 

Minden esetben. A hulladékkezelés 
helye szerint 
illetékes területi 
vízügyi hatóság 

- - 

56. A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos engedélyezési 
eljárásában a hulladékkezelési 
tevékenység engedélyezése 
esetén. 

A tevékenységnek a felszíni és 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás 
vizsgálata. 

Minden esetben. A hulladékkezelés 
helye szerint 
illetékes területi 
vízvédelmi hatóság 

- - 

57. A nem veszélyes hulladék 
előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása 
engedélyezése iránti eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a felszíni 
és felszín alatti vizek minősége 
védelmére jogszabályban, illetve 
határozatban meghatározott 
előírások érvényesülnek-e. 

Minden esetben. Területi 
vízvédelmi hatóság 

- - 

58. A nem veszélyes hulladék 
előkezelése, tárolása, 
hasznosítása, ártalmatlanítása 
engedélyezése iránti eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység vízellátása, a keletkező 
csapadék-és szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz tisztítása 
biztosított-e, a vízbázis 
védőterületére, védőidomára 
jogszabályban, illetve határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e, valamint a vizek 
lefolyására, az árvíz és a jég 

Minden esetben. Területi vízügyi 
hatóság 

- - 
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levonulására gyakorolt hatás 
vizsgálata. 

59. A nem veszélyes hulladék 
kereskedelme, közvetítése, 
szállítása, gyűjtése, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása engedélyezése 
iránti eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

Ha a tevékenység helyi 
jelentőségű védett 
természeti területet érint. 

Települési 
önkormányzat 
jegyzője, fővárosban 
a főjegyző 

- 21 nap 

60. Szélerőmű vagy szélerőmű 
park építési engedélyezési 
eljárása. 

Környezeti, természeti, 
településfejlesztési és 
településrendezési hatások keretében 
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű 
nem okoz-e olyan hátrányos 
következményeket, amelyek 
aránytalanul meghaladják a 
létesítésétől várható előnyöket. 

Minden esetben. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

- 21 nap 

61. Szélerőmű vagy szélerőmű 
park használatbavételi 
engedélyezési eljárása. 

Környezeti, természeti, 
településfejlesztési és 
településrendezési hatások keretében 
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű 
nem okoz-e olyan hátrányos 
következményeket, amelyek 
aránytalanul meghaladják a 
létesítésétől várható előnyöket, 
továbbá annak elbírálása, hogy a 
megépült szélerőmű vagy szélerőmű 
park megfelel-e az építési 
engedélyezési eljárás során kiadott 
szakhatósági állásfoglalásban írt 
feltételeknek. 

Minden esetben. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

- 21 nap 
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62. Zenés, táncos rendezvény 
engedélyezése honvédelmi 
létesítmény területén. 

A jogszabályban előírt tűzvédelmi 
követelmények érvényesítése. 

Minden esetben. Honvédelemért 
felelős miniszter 

- 21 nap 

63. Igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe történő felvételi 
eljárás. 

A kérelmező szakmai és 
gyakorlati felkészültségének 
vizsgálata. 

Ha az igazságügyi 
szakértői névjegyzékbe 
történő felvételi kérelme a 
bányászat és a 
szénhidrogén-termelés, 
kutatási, szállítási 
szakterületre irányul. 

Bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei 
kormányhivatal 

- - 

64. A csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény 27/C. § 
(4) bekezdése, 27/A. § (6a) 
bekezdése, valamint a 66. § (6) 
bekezdése szerinti hatósági 
nyilvántartásba vétellel és a 
hatósági nyilvántartás 
vezetésével kapcsolatos eljárások 

A csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény 27/C. § (1) bekezdése 
szerinti szakirányú szakképzettség 
és a 83/B. § szerinti felsőfokú 
végzettség és más, felsőoktatásban 
szerzett szakképesítés vagy 
szakképzés tartalma, külföldi 
végzettségi szint, szakképesítés és 
szakképzés tartalma 

Amennyiben a kérelem 
elbírálásához a felszámolási 
és vagyonfelügyeleti 
szakirányú szakképzettség, 
más felsőfokú végzettség 
vagy egyéb szakképzettség 
tartalmának meghatározása 
szükséges. 

Oktatási Hivatal – – 

65. A csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény 27/C. § 
(4) bekezdése, 27/A. § (6a) 
bekezdése, valamint a 66. § (6) 
bekezdése szerinti hatósági 
nyilvántartásba vétellel és a 
hatósági nyilvántartás 
vezetésével kapcsolatos eljárások 

Egyéb, a 64. pontba nem tartozó 
szakképzés tartalma 

Amennyiben a kérelem 
elbírálásához a 64. pontba 
nem tartozó, egyéb 
szakképzettség tartalmának 
meghatározása szükséges. 

Oktatási Hivatal – – 

66. A fegyveres biztonsági őrség 
létrehozásával, 
megszüntetésével, valamint a 
fegyveres biztonsági őrzés 

Annak elbírálása, hogy biztosított-
e a nukleáris létesítmény, illetve 
nukleáris és más radioaktív anyag, 
valamint 
a radioaktív hulladék átmeneti és 

Nukleáris létesítmények, 
nukleáris és más radioaktív 
anyagok, illetve radioaktív 
hulladékok őrzésének 
elrendelése. 

Országos 
Atomenergia Hivatal 

– 21 nap 
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elrendelésével kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárás 

végleges tárolója fizikai védelmi 
rendszerének engedélyezése során 
megállapított követelményekkel 
való összhang. 

„ 
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10. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek

 1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
 2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
 3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
 4. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
 5. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
 6. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 7. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 8. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
 9. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
10. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
11. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem
12. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
13. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
14. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
15. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
16. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
17. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
18. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
19. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
20. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
21. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 

ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
22. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 

forgalmi engedély kiadásával)
23. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
27. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem
28. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
31. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
32. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása”
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A Kormány 669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) 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. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez

A B C

1. MEGYE TELEPÜLÉS JÁRÁS

2. Bács-Kiskun megye Ágasegyháza Kecskeméti járás

3. Bács-Kiskun megye Akasztó Kiskőrösi járás

4. Bács-Kiskun megye Apostag Kunszentmiklósi járás

5. Bács-Kiskun megye Bácsbokod Bácsalmási járás

6. Bács-Kiskun megye Bácsborsód Bácsalmási járás

7. Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy Bajai járás

8. Bács-Kiskun megye Bácsszőlős Bácsalmási járás

9. Bács-Kiskun megye Balotaszállás Kiskunhalasi járás

10. Bács-Kiskun megye Bátmonostor Bajai járás

11. Bács-Kiskun megye Bátya Kalocsai járás

12. Bács-Kiskun megye Bócsa Kiskőrösi járás

13. Bács-Kiskun megye Borota Jánoshalmai járás

14. Bács-Kiskun megye Bugac Kiskunfélegyházi járás

15. Bács-Kiskun megye Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházi járás

16. Bács-Kiskun megye Császártöltés Kiskőrösi járás

17. Bács-Kiskun megye Csátalja Bajai járás

18. Bács-Kiskun megye Csávoly Bajai járás

19. Bács-Kiskun megye Csengőd Kiskőrösi járás

20. Bács-Kiskun megye Csikéria Bácsalmási járás

21. Bács-Kiskun megye Csólyospálos Kiskunmajsai járás

22. Bács-Kiskun megye Dávod Bajai járás

23. Bács-Kiskun megye Drágszél Kalocsai járás

24. Bács-Kiskun megye Dunaegyháza Kunszentmiklósi járás

25. Bács-Kiskun megye Dunafalva Bajai járás

26. Bács-Kiskun megye Dunapataj Kalocsai járás

27. Bács-Kiskun megye Dunaszentbenedek Kalocsai járás

28. Bács-Kiskun megye Dunatetétlen Kalocsai járás
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29. Bács-Kiskun megye Dunavecse Kunszentmiklósi járás

30. Bács-Kiskun megye Dusnok Kalocsai járás

31. Bács-Kiskun megye Érsekcsanád Bajai járás

32. Bács-Kiskun megye Érsekhalma Bajai járás

33. Bács-Kiskun megye Fajsz Kalocsai járás

34. Bács-Kiskun megye Felsőlajos Kecskeméti járás

35. Bács-Kiskun megye Felsőszentiván Bajai járás

36. Bács-Kiskun megye Foktő Kalocsai járás

37. Bács-Kiskun megye Fülöpháza Kecskeméti járás

38. Bács-Kiskun megye Fülöpjakab Kecskeméti járás

39. Bács-Kiskun megye Fülöpszállás Kiskőrösi járás

40. Bács-Kiskun megye Gara Bajai járás

41. Bács-Kiskun megye Gátér Kiskunfélegyházi járás

42. Bács-Kiskun megye Géderlak Kalocsai járás

43. Bács-Kiskun megye Hajós Kalocsai járás

44. Bács-Kiskun megye Harkakötöny Kiskunhalasi járás

45. Bács-Kiskun megye Harta Kalocsai járás

46. Bács-Kiskun megye Hercegszántó Bajai járás

47. Bács-Kiskun megye Homokmégy Kalocsai járás

48. Bács-Kiskun megye Imrehegy Kiskőrösi járás

49. Bács-Kiskun megye Jakabszállás Kecskeméti járás

50. Bács-Kiskun megye Jászszentlászló Kiskunmajsai járás

51. Bács-Kiskun megye Kaskantyú Kiskőrösi járás

52. Bács-Kiskun megye Katymár Bácsalmási járás

53. Bács-Kiskun megye Kelebia Kiskunhalasi járás

54. Bács-Kiskun megye Kéleshalom Jánoshalmai járás

55. Bács-Kiskun megye Kisszállás Kiskunhalasi járás

56. Bács-Kiskun megye Kömpöc Kiskunmajsai járás

57. Bács-Kiskun megye Kunadacs Kunszentmiklósi járás

58. Bács-Kiskun megye Kunbaja Bácsalmási járás

59. Bács-Kiskun megye Kunbaracs Kecskeméti járás

60. Bács-Kiskun megye Kunfehértó Kiskunhalasi járás

61. Bács-Kiskun megye Kunpeszér Kunszentmiklósi járás

62. Bács-Kiskun megye Kunszállás Kecskeméti járás

63. Bács-Kiskun megye Ladánybene Kecskeméti járás

64. Bács-Kiskun megye Madaras Bácsalmási járás

65. Bács-Kiskun megye Mátételke Bácsalmási járás

66. Bács-Kiskun megye Mélykút Jánoshalmai járás

67. Bács-Kiskun megye Miske Kalocsai járás

68. Bács-Kiskun megye Móricgát Kiskunmajsai járás

69. Bács-Kiskun megye Nagybaracska Bajai járás

70. Bács-Kiskun megye Nemesnádudvar Bajai járás

71. Bács-Kiskun megye Nyárlőrinc Kecskeméti járás

72. Bács-Kiskun megye Ordas Kalocsai járás

73. Bács-Kiskun megye Orgovány Kecskeméti járás

74. Bács-Kiskun megye Öregcsertő Kalocsai járás
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75. Bács-Kiskun megye Páhi Kiskőrösi járás

76. Bács-Kiskun megye Pálmonostora Kiskunfélegyházi járás

77. Bács-Kiskun megye Petőfiszállás Kiskunfélegyházi járás

78. Bács-Kiskun megye Pirtó Kiskunhalasi járás

79. Bács-Kiskun megye Rém Jánoshalmai járás

80. Bács-Kiskun megye Soltszentimre Kiskőrösi járás

81. Bács-Kiskun megye Sükösd Bajai járás

82. Bács-Kiskun megye Szakmár Kalocsai járás

83. Bács-Kiskun megye Szalkszentmárton Kunszentmiklósi járás

84. Bács-Kiskun megye Szank Kiskunmajsai járás

85. Bács-Kiskun megye Szentkirály Tiszakécskei járás

86. Bács-Kiskun megye Szeremle Bajai járás

87. Bács-Kiskun megye Tabdi Kiskőrösi járás

88. Bács-Kiskun megye Tass Kunszentmiklósi járás

89. Bács-Kiskun megye Tataháza Bácsalmási járás

90. Bács-Kiskun megye Tázlár Kiskőrösi járás

91. Bács-Kiskun megye Tiszaalpár Tiszakécskei járás

92. Bács-Kiskun megye Tiszaug Tiszakécskei járás

93. Bács-Kiskun megye Tompa Kiskunhalasi járás

94. Bács-Kiskun megye Újsolt Kalocsai járás

95. Bács-Kiskun megye Újtelek Kalocsai járás

96. Bács-Kiskun megye Uszód Kalocsai járás

97. Bács-Kiskun megye Városföld Kecskeméti járás

98. Bács-Kiskun megye Vaskút Bajai járás

99. Bács-Kiskun megye Zsana Kiskunhalasi járás

100. Baranya megye Abaliget Pécsi járás

101. Baranya megye Adorjás Sellyei járás

102. Baranya megye Ág Hegyháti járás

103. Baranya megye Almamellék Szigetvári járás

104. Baranya megye Almáskeresztúr Szigetvári járás

105. Baranya megye Alsómocsolád Hegyháti járás

106. Baranya megye Apátvarasd Pécsváradi járás

107. Baranya megye Aranyosgadány Pécsi járás

108. Baranya megye Áta Pécsi járás

109. Baranya megye Babarc Bólyi járás

110. Baranya megye Babarcszőlős Siklósi járás

111. Baranya megye Bakóca Hegyháti járás

112. Baranya megye Bakonya Pécsi járás

113. Baranya megye Baksa Sellyei járás

114. Baranya megye Bánfa Szigetvári járás

115. Baranya megye Bár Mohácsi járás

116. Baranya megye Baranyahídvég Sellyei járás

117. Baranya megye Baranyajenő Hegyháti járás

118. Baranya megye Baranyaszentgyörgy Hegyháti járás

119. Baranya megye Basal Szigetvári járás

120. Baranya megye Belvárdgyula Bólyi járás
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121. Baranya megye Beremend Siklósi járás

122. Baranya megye Berkesd Pécsi járás

123. Baranya megye Besence Sellyei járás

124. Baranya megye Bezedek Mohácsi járás

125. Baranya megye Bicsérd Szentlőrinci járás

126. Baranya megye Bikal Komlói járás

127. Baranya megye Birján Pécsi járás

128. Baranya megye Bisse Siklósi járás

129. Baranya megye Boda Szentlőrinci járás

130. Baranya megye Bodolyabér Komlói járás

131. Baranya megye Bogádmindszent Sellyei járás

132. Baranya megye Bogdása Sellyei járás

133. Baranya megye Boldogasszonyfa Szigetvári járás

134. Baranya megye Borjád Bólyi járás

135. Baranya megye Bosta Pécsi járás

136. Baranya megye Botykapeterd Szigetvári járás

137. Baranya megye Bükkösd Szentlőrinci járás

138. Baranya megye Bürüs Szigetvári járás

139. Baranya megye Cún Siklósi járás

140. Baranya megye Csányoszró Sellyei járás

141. Baranya megye Csarnóta Siklósi járás

142. Baranya megye Csebény Szigetvári járás

143. Baranya megye Cserdi Szentlőrinci járás

144. Baranya megye Csertő Szigetvári járás

145. Baranya megye Csonkamindszent Szentlőrinci járás

146. Baranya megye Dencsháza Szigetvári járás

147. Baranya megye Dinnyeberki Szentlőrinci járás

148. Baranya megye Diósviszló Siklósi járás

149. Baranya megye Drávacsehi Siklósi járás

150. Baranya megye Drávacsepely Siklósi járás

151. Baranya megye Drávafok Sellyei járás

152. Baranya megye Drávaiványi Sellyei járás

153. Baranya megye Drávakeresztúr Sellyei járás

154. Baranya megye Drávapalkonya Siklósi járás

155. Baranya megye Drávapiski Siklósi járás

156. Baranya megye Drávaszabolcs Siklósi járás

157. Baranya megye Drávaszerdahely Siklósi járás

158. Baranya megye Drávasztára Sellyei járás

159. Baranya megye Dunaszekcső Mohácsi járás

160. Baranya megye Egerág Pécsi járás

161. Baranya megye Egyházasharaszti Siklósi járás

162. Baranya megye Egyházaskozár Komlói járás

163. Baranya megye Ellend Pécsi járás

164. Baranya megye Endrőc Szigetvári járás

165. Baranya megye Erdősmárok Mohácsi járás

166. Baranya megye Erdősmecske Pécsváradi járás
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167. Baranya megye Erzsébet Pécsváradi járás

168. Baranya megye Fazekasboda Pécsváradi járás

169. Baranya megye Feked Mohácsi járás

170. Baranya megye Felsőegerszeg Hegyháti járás

171. Baranya megye Felsőszentmárton Sellyei járás

172. Baranya megye Garé Siklósi járás

173. Baranya megye Gerde Szentlőrinci járás

174. Baranya megye Gerényes Hegyháti járás

175. Baranya megye Geresdlak Pécsváradi járás

176. Baranya megye Gilvánfa Sellyei járás

177. Baranya megye Gordisa Siklósi járás

178. Baranya megye Gödre Hegyháti járás

179. Baranya megye Görcsöny Pécsi járás

180. Baranya megye Görcsönydoboka Mohácsi járás

181. Baranya megye Gyód Pécsi járás

182. Baranya megye Gyöngyfa Szentlőrinci járás

183. Baranya megye Gyöngyösmellék Szigetvári járás

184. Baranya megye Hásságy Bólyi járás

185. Baranya megye Hegyhátmaróc Komlói járás

186. Baranya megye Hegyszentmárton Sellyei járás

187. Baranya megye Helesfa Szentlőrinci járás

188. Baranya megye Hetvehely Szentlőrinci járás

189. Baranya megye Hidas Pécsváradi járás

190. Baranya megye Himesháza Mohácsi járás

191. Baranya megye Hirics Sellyei járás

192. Baranya megye Hobol Szigetvári járás

193. Baranya megye Homorúd Mohácsi járás

194. Baranya megye Horváthertelend Szigetvári járás

195. Baranya megye Hosszúhetény Pécsi járás

196. Baranya megye Husztót Pécsi járás

197. Baranya megye Ibafa Szigetvári járás

198. Baranya megye Illocska Siklósi járás

199. Baranya megye Ipacsfa Siklósi járás

200. Baranya megye Ivánbattyán Siklósi járás

201. Baranya megye Ivándárda Mohácsi járás

202. Baranya megye Kacsóta Szentlőrinci járás

203. Baranya megye Kákics Sellyei járás

204. Baranya megye Kárász Komlói járás

205. Baranya megye Kásád Siklósi járás

206. Baranya megye Katádfa Szigetvári járás

207. Baranya megye Kátoly Pécsváradi járás

208. Baranya megye Kékesd Pécsváradi járás

209. Baranya megye Kémes Siklósi járás

210. Baranya megye Kemse Sellyei járás

211. Baranya megye Kétújfalu Szigetvári járás

212. Baranya megye Királyegyháza Szentlőrinci járás
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213. Baranya megye Kisasszonyfa Sellyei járás

214. Baranya megye Kisbeszterce Hegyháti járás

215. Baranya megye Kisbudmér Bólyi járás

216. Baranya megye Kisdér Siklósi járás

217. Baranya megye Kisdobsza Szigetvári járás

218. Baranya megye Kishajmás Hegyháti járás

219. Baranya megye Kisharsány Siklósi járás

220. Baranya megye Kisherend Pécsi járás

221. Baranya megye Kisjakabfalva Siklósi járás

222. Baranya megye Kiskassa Siklósi járás

223. Baranya megye Kislippó Siklósi járás

224. Baranya megye Kisnyárád Mohácsi járás

225. Baranya megye Kistamási Szigetvári járás

226. Baranya megye Kistapolca Siklósi járás

227. Baranya megye Kistótfalu Siklósi járás

228. Baranya megye Kisvaszar Hegyháti járás

229. Baranya megye Kisszentmárton Sellyei járás

230. Baranya megye Kórós Sellyei járás

231. Baranya megye Kovácshida Siklósi járás

232. Baranya megye Kovácsszénája Pécsi járás

233. Baranya megye Köblény Komlói járás

234. Baranya megye Kökény Pécsi járás

235. Baranya megye Kölked Mohácsi járás

236. Baranya megye Kővágószőlős Pécsi járás

237. Baranya megye Kővágótöttös Pécsi járás

238. Baranya megye Lánycsók Mohácsi járás

239. Baranya megye Lapáncsa Siklósi járás

240. Baranya megye Liget Komlói járás

241. Baranya megye Lippó Mohácsi járás

242. Baranya megye Liptód Bólyi járás

243. Baranya megye Lothárd Pécsi járás

244. Baranya megye Lovászhetény Pécsváradi járás

245. Baranya megye Lúzsok Sellyei járás

246. Baranya megye Mágocs Hegyháti járás

247. Baranya megye Magyarbóly Siklósi járás

248. Baranya megye Magyaregregy Komlói járás

249. Baranya megye Magyarhertelend Komlói járás

250. Baranya megye Magyarlukafa Szigetvári járás

251. Baranya megye Magyarmecske Sellyei járás

252. Baranya megye Magyarsarlós Pécsi járás

253. Baranya megye Magyarszék Komlói járás

254. Baranya megye Magyartelek Sellyei járás

255. Baranya megye Majs Mohácsi járás

256. Baranya megye Mánfa Komlói járás

257. Baranya megye Maráza Mohácsi járás

258. Baranya megye Márfa Siklósi járás
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259. Baranya megye Máriakéménd Bólyi járás

260. Baranya megye Markóc Sellyei járás

261. Baranya megye Marócsa Sellyei járás

262. Baranya megye Márok Siklósi járás

263. Baranya megye Martonfa Pécsváradi járás

264. Baranya megye Matty Siklósi járás

265. Baranya megye Máza Komlói járás

266. Baranya megye Mecseknádasd Pécsváradi járás

267. Baranya megye Mecsekpölöske Komlói járás

268. Baranya megye Mekényes Hegyháti járás

269. Baranya megye Merenye Szigetvári járás

270. Baranya megye Meződ Hegyháti járás

271. Baranya megye Mindszentgodisa Hegyháti járás

272. Baranya megye Molvány Szigetvári járás

273. Baranya megye Monyoród Bólyi járás

274. Baranya megye Mozsgó Szigetvári járás

275. Baranya megye Nagybudmér Bólyi járás

276. Baranya megye Nagycsány Sellyei járás

277. Baranya megye Nagydobsza Szigetvári járás

278. Baranya megye Nagyhajmás Hegyháti járás

279. Baranya megye Nagyharsány Siklósi járás

280. Baranya megye Nagynyárád Mohácsi járás

281. Baranya megye Nagypall Pécsváradi járás

282. Baranya megye Nagypeterd Szigetvári járás

283. Baranya megye Nagytótfalu Siklósi járás

284. Baranya megye Nagyváty Szigetvári járás

285. Baranya megye Nemeske Szigetvári járás

286. Baranya megye Nyugotszenterzsébet Szigetvári járás

287. Baranya megye Óbánya Pécsváradi járás

288. Baranya megye Ócsárd Pécsi járás

289. Baranya megye Ófalu Pécsváradi járás

290. Baranya megye Okorág Sellyei járás

291. Baranya megye Okorvölgy Szentlőrinci járás

292. Baranya megye Olasz Bólyi járás

293. Baranya megye Old Siklósi járás

294. Baranya megye Oroszló Komlói járás

295. Baranya megye Ózdfalu Sellyei járás

296. Baranya megye Palé Hegyháti járás

297. Baranya megye Palkonya Siklósi járás

298. Baranya megye Palotabozsok Mohácsi járás

299. Baranya megye Páprád Sellyei járás

300. Baranya megye Patapoklosi Szigetvári járás

301. Baranya megye Pécsbagota Szentlőrinci járás

302. Baranya megye Pécsdevecser Siklósi járás

303. Baranya megye Pécsvárad Pécsváradi járás

304. Baranya megye Pereked Pécsi járás
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305. Baranya megye Peterd Siklósi járás

306. Baranya megye Pettend Szigetvári járás

307. Baranya megye Piskó Sellyei járás

308. Baranya megye Pócsa Bólyi járás

309. Baranya megye Rádfalva Siklósi járás

310. Baranya megye Regenye Pécsi járás

311. Baranya megye Romonya Pécsi járás

312. Baranya megye Rózsafa Szigetvári járás

313. Baranya megye Sámod Sellyei járás

314. Baranya megye Sárok Mohácsi járás

315. Baranya megye Sásd Hegyháti járás

316. Baranya megye Sátorhely Mohácsi járás

317. Baranya megye Sellye Sellyei járás

318. Baranya megye Siklósbodony Siklósi járás

319. Baranya megye Siklósnagyfalu Siklósi járás

320. Baranya megye Somberek Mohácsi járás

321. Baranya megye Somogyapáti Szigetvári járás

322. Baranya megye Somogyhárságy Szigetvári járás

323. Baranya megye Somogyhatvan Szigetvári járás

324. Baranya megye Somogyviszló Szigetvári járás

325. Baranya megye Sósvertike Sellyei járás

326. Baranya megye Sumony Szentlőrinci járás

327. Baranya megye Szabadszentkirály Szentlőrinci járás

328. Baranya megye Szágy Hegyháti járás

329. Baranya megye Szajk Bólyi járás

330. Baranya megye Szalánta Pécsi járás

331. Baranya megye Szalatnak Komlói járás

332. Baranya megye Szaporca Siklósi járás

333. Baranya megye Szárász Komlói járás

334. Baranya megye Szászvár Komlói járás

335. Baranya megye Szava Siklósi járás

336. Baranya megye Szebény Mohácsi járás

337. Baranya megye Szederkény Bólyi járás

338. Baranya megye Székelyszabar Mohácsi járás

339. Baranya megye Szellő Pécsváradi járás

340. Baranya megye Szemely Pécsi járás

341. Baranya megye Szentdénes Szentlőrinci járás

342. Baranya megye Szentegát Szigetvári járás

343. Baranya megye Szentkatalin Szentlőrinci járás

344. Baranya megye Szentlászló Szigetvári járás

345. Baranya megye Szilágy Pécsi járás

346. Baranya megye Szilvás Pécsi járás

347. Baranya megye Szőke Pécsi járás

348. Baranya megye Szőkéd Pécsi járás

349. Baranya megye Szörény Szigetvári járás

350. Baranya megye Szulimán Szigetvári járás
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351. Baranya megye Szűr Mohácsi járás

352. Baranya megye Tarrós Hegyháti járás

353. Baranya megye Tékes Hegyháti járás

354. Baranya megye Teklafalu Szigetvári járás

355. Baranya megye Tengeri Sellyei járás

356. Baranya megye Tésenfa Siklósi járás

357. Baranya megye Téseny Sellyei járás

358. Baranya megye Tófű Komlói járás

359. Baranya megye Tormás Hegyháti járás

360. Baranya megye Tótszentgyörgy Szigetvári járás

361. Baranya megye Töttös Bólyi járás

362. Baranya megye Túrony Siklósi járás

363. Baranya megye Udvar Mohácsi járás

364. Baranya megye Újpetre Siklósi járás

365. Baranya megye Vajszló Sellyei járás

366. Baranya megye Várad Szigetvári járás

367. Baranya megye Varga Hegyháti járás

368. Baranya megye Vásárosbéc Szigetvári járás

369. Baranya megye Vásárosdombó Hegyháti járás

370. Baranya megye Vázsnok Hegyháti járás

371. Baranya megye Vejti Sellyei járás

372. Baranya megye Vékény Komlói járás

373. Baranya megye Velény Szentlőrinci járás

374. Baranya megye Véménd Mohácsi járás

375. Baranya megye Versend Bólyi járás

376. Baranya megye Villány Siklósi járás

377. Baranya megye Villánykövesd Siklósi járás

378. Baranya megye Vokány Siklósi járás

379. Baranya megye Zádor Szigetvári járás

380. Baranya megye Zaláta Sellyei járás

381. Baranya megye Zengővárkony Pécsváradi járás

382. Baranya megye Zók Szentlőrinci járás

383. Békés megye Almáskamarás Mezőkovácsházai járás

384. Békés megye Békéssámson Orosházi járás

385. Békés megye Békésszentandrás Szarvasi járás

386. Békés megye Bélmegyer Békési járás

387. Békés megye Biharugra Sarkadi járás

388. Békés megye Bucsa Szeghalmi járás

389. Békés megye Csabacsűd Szarvasi járás

390. Békés megye Csabaszabadi Békéscsabai járás

391. Békés megye Csanádapáca Orosházi járás

392. Békés megye Csárdaszállás Gyomaendrődi járás

393. Békés megye Csorvás Békéscsabai járás

394. Békés megye Doboz Békéscsabai járás

395. Békés megye Dombegyház Mezőkovácsházai járás

396. Békés megye Dombiratos Mezőkovácsházai járás
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397. Békés megye Ecsegfalva Gyomaendrődi járás

398. Békés megye Elek Gyulai járás

399. Békés megye Gádoros Orosházi járás

400. Békés megye Gerendás Békéscsabai járás

401. Békés megye Geszt Sarkadi járás

402. Békés megye Hunya Gyomaendrődi járás

403. Békés megye Kamut Békési járás

404. Békés megye Kardos Szarvasi járás

405. Békés megye Kardoskút Orosházi járás

406. Békés megye Kaszaper Mezőkovácsházai járás

407. Békés megye Kertészsziget Szeghalmi járás

408. Békés megye Kétegyháza Gyulai járás

409. Békés megye Kétsoprony Békéscsabai járás

410. Békés megye Kevermes Mezőkovácsházai járás

411. Békés megye Kisdombegyház Mezőkovácsházai járás

412. Békés megye Kondoros Szarvasi járás

413. Békés megye Körösladány Szeghalmi járás

414. Békés megye Körösnagyharsány Sarkadi járás

415. Békés megye Köröstarcsa Békési járás

416. Békés megye Körösújfalu Szeghalmi járás

417. Békés megye Kötegyán Sarkadi járás

418. Békés megye Kunágota Mezőkovácsházai járás

419. Békés megye Lőkösháza Gyulai járás

420. Békés megye Magyarbánhegyes Mezőkovácsházai járás

421. Békés megye Magyardombegyház Mezőkovácsházai járás

422. Békés megye Medgyesbodzás Mezőkovácsházai járás

423. Békés megye Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás

424. Békés megye Méhkerék Sarkadi járás

425. Békés megye Mezőgyán Sarkadi járás

426. Békés megye Murony Békési járás

427. Békés megye Nagybánhegyes Mezőkovácsházai járás

428. Békés megye Nagykamarás Mezőkovácsházai járás

429. Békés megye Nagyszénás Orosházi járás

430. Békés megye Okány Sarkadi járás

431. Békés megye Örménykút Szarvasi járás

432. Békés megye Pusztaföldvár Orosházi járás

433. Békés megye Pusztaottlaka Mezőkovácsházai járás

434. Békés megye Sarkadkeresztúr Sarkadi járás

435. Békés megye Szabadkígyós Békéscsabai járás

436. Békés megye Tarhos Békési járás

437. Békés megye Telekgerendás Békéscsabai járás

438. Békés megye Újkígyós Békéscsabai járás

439. Békés megye Újszalonta Sarkadi járás

440. Békés megye Végegyháza Mezőkovácsházai járás

441. Békés megye Zsadány Sarkadi járás

442. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújalpár Gönci járás
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443. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújkér Gönci járás

444. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújlak Szikszói járás

445. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszántó Gönci járás

446. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújszolnok Szikszói járás

447. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújvár Gönci járás

448. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abod Edelényi járás

449. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Aggtelek Putnoki járás

450. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alacska Kazincbarcikai járás

451. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóberecki Sátoraljaújhelyi járás

452. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsódobsza Szerencsi járás

453. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsógagy Encsi járás

454. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóregmec Sátoraljaújhelyi járás

455. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsószuha Putnoki járás

456. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsótelekes Kazincbarcikai járás

457. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Alsóvadász Szikszói járás

458. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arka Gönci járás

459. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arló Ózdi járás

460. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arnót Miskolci járás

461. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ároktő Mezőcsáti járás

462. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Aszaló Szikszói járás

463. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baktakék Encsi járás

464. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Balajt Edelényi járás

465. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánhorváti Kazincbarcikai járás

466. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bánréve Putnoki járás

467. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Baskó Gönci járás

468. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Becskeháza Edelényi járás

469. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bekecs Szerencsi járás

470. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Beret Encsi járás

471. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodroghalom Cigándi járás

472. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkeresztúr Tokaji járás

473. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkisfalud Tokaji járás

474. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogolaszi Sárospataki járás

475. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvalenke Edelényi járás

476. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvarákó Edelényi járás

477. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bódvaszilas Edelényi járás

478. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bogács Mezőkövesdi járás

479. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldogkőújfalu Gönci járás

480. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldogkőváralja Gönci járás

481. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boldva Edelényi járás

482. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodbóta Ózdi járás

483. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodgeszt Mezőkövesdi járás

484. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodivánka Mezőkövesdi járás

485. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodnádasd Ózdi járás

486. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszentgyörgy Ózdi járás

487. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsodszirák Edelényi járás

488. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bózsva Sátoraljaújhelyi járás
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489. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bőcs Miskolci járás

490. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkábrány Mezőkövesdi járás

491. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkaranyos Miskolci járás

492. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkmogyorósd Ózdi járás

493. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkszentkereszt Miskolci járás

494. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükkzsérc Mezőkövesdi járás

495. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Büttös Encsi járás

496. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cigánd Cigándi járás

497. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csenyéte Encsi járás

498. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserépfalu Mezőkövesdi járás

499. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Cserépváralja Mezőkövesdi járás

500. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csernely Ózdi járás

501. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csincse Mezőkövesdi járás

502. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobád Encsi járás

503. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csobaj Tokaji járás

504. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csokvaomány Ózdi járás

505. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Damak Edelényi járás

506. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dámóc Cigándi járás

507. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Debréte Edelényi járás

508. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dédestapolcsány Kazincbarcikai járás

509. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Detek Encsi járás

510. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Domaháza Ózdi járás

511. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dövény Putnoki járás

512. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Dubicsány Putnoki járás

513. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egerlövő Mezőkövesdi járás

514. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Égerszög Edelényi járás

515. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Emőd Miskolci járás

516. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőbénye Tokaji járás

517. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Erdőhorváti Sárospataki járás

518. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fáj Encsi járás

519. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fancsal Encsi járás

520. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Farkaslyuk Ózdi járás

521. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőberecki Sátoraljaújhelyi járás

522. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsődobsza Gönci járás

523. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőgagy Encsi járás

524. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőkelecsény Putnoki járás

525. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőnyárád Putnoki járás

526. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőregmec Sátoraljaújhelyi járás

527. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsőtelekes Kazincbarcikai járás

528. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Felsővadász Szikszói járás

529. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Filkeháza Sátoraljaújhelyi járás

530. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fony Gönci járás

531. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Forró Encsi járás

532. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fulókércs Encsi járás

533. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzér Sátoraljaújhelyi járás

534. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkajata Sátoraljaújhelyi járás
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535. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérkomlós Sátoraljaújhelyi járás

536. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzérradvány Sátoraljaújhelyi járás

537. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gadna Szikszói járás

538. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagyapáti Encsi járás

539. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagybátor Szikszói járás

540. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gagyvendégi Szikszói járás

541. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Galvács Edelényi járás

542. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Garadna Encsi járás

543. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gelej Mezőcsáti járás

544. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gesztely Miskolci járás

545. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gibárt Gönci járás

546. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Girincs Tiszaújvárosi járás

547. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Golop Szerencsi járás

548. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gömörszőlős Putnoki járás

549. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönc Gönci járás

550. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Göncruszka Gönci járás

551. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Györgytarló Sárospataki járás

552. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Halmaj Szikszói járás

553. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hangács Edelényi járás

554. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hangony Ózdi járás

555. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Háromhuta Sárospataki járás

556. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Harsány Miskolci járás

557. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hegymeg Edelényi járás

558. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejce Gönci járás

559. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőbába Tiszaújvárosi járás

560. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkeresztúr Tiszaújvárosi járás

561. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőkürt Tiszaújvárosi járás

562. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőpapi Mezőcsáti járás

563. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőszalonta Tiszaújvárosi járás

564. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hercegkút Sárospataki járás

565. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádbűd Gönci járás

566. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádcéce Gönci járás

567. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkak Miskolci járás

568. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádkércs Szikszói járás

569. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádnémeti Miskolci járás

570. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádpetri Encsi járás

571. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszentandrás Encsi járás

572. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádszurdok Gönci járás

573. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hernádvécse Encsi járás

574. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hét Putnoki járás

575. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hidasnémeti Gönci járás

576. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hidvégardó Edelényi járás

577. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hollóháza Sátoraljaújhelyi járás

578. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Homrogd Szikszói járás

579. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Igrici Mezőcsáti járás

580. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Imola Putnoki járás
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581. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ináncs Encsi járás

582. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Irota Edelényi járás

583. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Izsófalva Kazincbarcikai járás

584. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jákfalva Putnoki járás

585. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Járdánháza Ózdi járás

586. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jósvafő Putnoki járás

587. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kács Mezőkövesdi járás

588. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kánó Putnoki járás

589. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kány Encsi járás

590. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Karcsa Cigándi járás

591. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Karos Cigándi járás

592. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kázsmárk Szikszói járás

593. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kéked Gönci járás

594. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kelemér Putnoki járás

595. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kenézlő Sárospataki járás

596. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Keresztéte Encsi járás

597. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kesznyéten Tiszaújvárosi járás

598. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Királd Putnoki járás

599. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiscsécs Tiszaújvárosi járás

600. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kisgyőr Miskolci járás

601. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kishuta Sátoraljaújhelyi járás

602. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiskinizs Szikszói járás

603. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kisrozvágy Cigándi járás

604. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kissikátor Ózdi járás

605. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komjáti Edelényi járás

606. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komlóska Sárospataki járás

607. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kondó Miskolci járás

608. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Korlát Gönci járás

609. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kovácsvágás Sátoraljaújhelyi járás

610. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Krasznokvajda Encsi járás

611. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kupa Szikszói járás

612. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kurityán Kazincbarcikai járás

613. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lácacséke Cigándi járás

614. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ládbesenyő Edelényi járás

615. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lak Edelényi járás

616. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Legyesbénye Szerencsi járás

617. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Léh Szikszói járás

618. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Lénárddaróc Ózdi járás

619. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Litka Encsi járás

620. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mád Szerencsi járás

621. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Makkoshotyka Sárospataki járás

622. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mályi Miskolci járás

623. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mályinka Kazincbarcikai járás

624. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Martonyi Edelényi járás

625. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Megyaszó Szerencsi járás

626. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Méra Encsi járás
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627. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Meszes Edelényi járás

628. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőkeresztes Mezőkövesdi járás

629. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőnagymihály Mezőkövesdi járás

630. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőnyárád Mezőkövesdi járás

631. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőzombor Szerencsi járás

632. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mikóháza Sátoraljaújhelyi járás

633. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mogyoróska Gönci járás

634. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monaj Szikszói járás

635. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Monok Szerencsi járás

636. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Múcsony Kazincbarcikai járás

637. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Muhi Tiszaújvárosi járás

638. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagybarca Kazincbarcikai járás

639. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagycsécs Tiszaújvárosi járás

640. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagyhuta Sátoraljaújhelyi járás

641. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagykinizs Szikszói járás

642. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nagyrozvágy Cigándi járás

643. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Négyes Mezőkövesdi járás

644. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nekézseny Ózdi járás

645. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nemesbikk Tiszaújvárosi járás

646. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Novajidrány Encsi járás

647. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyékládháza Miskolci járás

648. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyésta Szikszói járás

649. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyíri Sátoraljaújhelyi járás

650. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Nyomár Edelényi járás

651. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Olaszliszka Sárospataki járás

652. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Onga Miskolci járás

653. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ónod Miskolci járás

654. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ormosbánya Kazincbarcikai járás

655. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Oszlár Tiszaújvárosi járás

656. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pácin Cigándi járás

657. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pálháza Sátoraljaújhelyi járás

658. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pamlény Szikszói járás

659. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pányok Gönci járás

660. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Parasznya Miskolci járás

661. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pere Gönci járás

662. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perecse Encsi járás

663. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Perkupa Edelényi járás

664. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Prügy Szerencsi járás

665. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztafalu Sátoraljaújhelyi járás

666. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pusztaradvány Encsi járás

667. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Radostyán Miskolci járás

668. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ragály Putnoki járás

669. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakaca Edelényi járás

670. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rakacaszend Edelényi járás

671. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rásonysápberencs Szikszói járás

672. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rátka Szerencsi járás
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673. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Regéc Gönci járás

674. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Répáshuta Miskolci járás

675. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Révleányvár Cigándi járás

676. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ricse Cigándi járás

677. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rudabánya Kazincbarcikai járás

678. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rudolftelep Kazincbarcikai járás

679. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóbábony Miskolci járás

680. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóecseg Miskolci járás

681. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajógalgóc Kazincbarcikai járás

682. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóhídvég Miskolci járás

683. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka Kazincbarcikai járás

684. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókápolna Miskolci járás

685. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókaza Kazincbarcikai járás

686. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajókeresztúr Miskolci járás

687. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólád Miskolci járás

688. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajólászlófalva Miskolci járás

689. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajómercse Putnoki járás

690. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajónémeti Putnoki járás

691. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópálfala Miskolci járás

692. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópetri Miskolci járás

693. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajópüspöki Putnoki járás

694. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajósenye Miskolci járás

695. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajószöged Tiszaújvárosi járás

696. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvámos Miskolci járás

697. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóvelezd Putnoki járás

698. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sály Mezőkövesdi járás

699. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárazsadány Sárospataki járás

700. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sáta Ózdi járás

701. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Selyeb Szikszói járás

702. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Semjén Cigándi járás

703. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Serényfalva Putnoki járás

704. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sima Gönci járás

705. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sóstófalva Miskolci járás

706. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakácsi Edelényi járás

707. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakáld Tiszaújvárosi járás

708. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szalaszend Encsi járás

709. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szalonna Edelényi járás

710. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szászfa Szikszói járás

711. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegi Tokaji járás

712. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szegilong Tokaji járás

713. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szemere Encsi járás

714. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrő Edelényi járás

715. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szendrőlád Edelényi járás

716. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentistván Mezőkövesdi járás

717. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szentistvánbaksa Szikszói járás

718. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szin Edelényi járás
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719. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szinpetri Edelényi járás

720. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szirmabesenyő Miskolci járás

721. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szomolya Mezőkövesdi járás

722. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szögliget Edelényi járás

723. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szőlősardó Edelényi járás

724. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhafő Putnoki járás

725. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhakálló Kazincbarcikai járás

726. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhogy Edelényi járás

727. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktabáj Tokaji járás

728. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaharkány Szerencsi járás

729. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktakenéz Szerencsi járás

730. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaszada Szerencsi járás

731. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tállya Szerencsi járás

732. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tarcal Tokaji járás

733. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tard Mezőkövesdi járás

734. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tardona Kazincbarcikai járás

735. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Telkibánya Gönci járás

736. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Teresztenye Edelényi járás

737. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tibolddaróc Mezőkövesdi járás

738. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszabábolna Mezőkövesdi járás

739. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszacsermely Cigándi járás

740. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszadorogma Mezőcsáti járás

741. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakarád Cigándi járás

742. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakeszi Mezőcsáti járás

743. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszaladány Tokaji járás

744. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszalúc Szerencsi járás

745. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszapalkonya Tiszaújvárosi járás

746. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatardos Tokaji járás

747. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszatarján Mezőcsáti járás

748. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszavalk Mezőkövesdi járás

749. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaj Tokaji járás

750. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tolcsva Sárospataki járás

751. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tomor Edelényi járás

752. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornabarakony Edelényi járás

753. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornakápolna Edelényi járás

754. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornanádaska Edelényi járás

755. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentandrás Edelényi járás

756. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornaszentjakab Edelényi járás

757. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tornyosnémeti Gönci járás

758. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Trizs Putnoki járás

759. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Újcsanálos Miskolci járás

760. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Uppony Ózdi járás

761. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadna Kazincbarcikai járás

762. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vágáshuta Sátoraljaújhelyi járás

763. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vajdácska Sárospataki járás

764. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vámosújfalu Sárospataki járás
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765. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Varbó Miskolci járás

766. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Varbóc Edelényi járás

767. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vatta Mezőkövesdi járás

768. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vilmány Gönci járás

769. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vilyvitány Sátoraljaújhelyi járás

770. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Viss Sárospataki járás

771. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Viszló Edelényi járás

772. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vizsoly Gönci járás

773. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zádorfalva Putnoki járás

774. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zalkod Sárospataki járás

775. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zemplénagárd Cigándi járás

776. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ziliz Edelényi járás

777. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zubogy Putnoki járás

778. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zsujta Gönci járás

779. Csongrád-Csanád megye Ambrózfalva Makói járás

780. Csongrád-Csanád megye Apátfalva Makói járás

781. Csongrád-Csanád megye Árpádhalom Szentesi járás

782. Csongrád-Csanád megye Ásotthalom Mórahalmi járás

783. Csongrád-Csanád megye Baks Kisteleki járás

784. Csongrád-Csanád megye Balástya Kisteleki járás

785. Csongrád-Csanád megye Csanádalberti Makói járás

786. Csongrád-Csanád megye Csanádpalota Makói járás

787. Csongrád-Csanád megye Csanytelek Csongrádi járás

788. Csongrád-Csanád megye Csengele Kisteleki járás

789. Csongrád-Csanád megye Derekegyház Szentesi járás

790. Csongrád-Csanád megye Dóc Szegedi járás

791. Csongrád-Csanád megye Eperjes Szentesi járás

792. Csongrád-Csanád megye Fábiánsebestyén Szentesi járás

793. Csongrád-Csanád megye Felgyő Csongrádi járás

794. Csongrád-Csanád megye Ferencszállás Szegedi járás

795. Csongrád-Csanád megye Forráskút Mórahalmi járás

796. Csongrád-Csanád megye Földeák Makói járás

797. Csongrád-Csanád megye Királyhegyes Makói járás

798. Csongrád-Csanád megye Kiszombor Makói járás

799. Csongrád-Csanád megye Klárafalva Szegedi járás

800. Csongrád-Csanád megye Kövegy Makói járás

801. Csongrád-Csanád megye Kübekháza Szegedi járás

802. Csongrád-Csanád megye Magyarcsanád Makói járás

803. Csongrád-Csanád megye Maroslele Makói járás

804. Csongrád-Csanád megye Mártély Hódmezővásárhelyi járás

805. Csongrád-Csanád megye Nagyér Makói járás

806. Csongrád-Csanád megye Nagylak Makói járás

807. Csongrád-Csanád megye Nagymágocs Szentesi járás

808. Csongrád-Csanád megye Nagytőke Szentesi járás

809. Csongrád-Csanád megye Óföldeák Makói járás

810. Csongrád-Csanád megye Ópusztaszer Kisteleki járás
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811. Csongrád-Csanád megye Öttömös Mórahalmi járás

812. Csongrád-Csanád megye Pitvaros Makói járás

813. Csongrád-Csanád megye Pusztamérges Mórahalmi járás

814. Csongrád-Csanád megye Pusztaszer Kisteleki járás

815. Csongrád-Csanád megye Röszke Szegedi járás

816. Csongrád-Csanád megye Ruzsa Mórahalmi járás

817. Csongrád-Csanád megye Szegvár Szentesi járás

818. Csongrád-Csanád megye Székkutas Hódmezővásárhelyi járás

819. Csongrád-Csanád megye Tiszasziget Szegedi járás

820. Csongrád-Csanád megye Tömörkény Csongrádi járás

821. Csongrád-Csanád megye Üllés Mórahalmi járás

822. Csongrád-Csanád megye Zákányszék Mórahalmi járás

823. Csongrád-Csanád megye Zsombó Mórahalmi járás

824. Fejér megye Aba Székesfehérvári járás

825. Fejér megye Adony Dunaújvárosi járás

826. Fejér megye Alap Sárbogárdi járás

827. Fejér megye Alcsútdoboz Bicskei járás

828. Fejér megye Alsószentiván Sárbogárdi járás

829. Fejér megye Bakonycsernye Móri járás

830. Fejér megye Bakonykúti Székesfehérvári járás

831. Fejér megye Balinka Móri járás

832. Fejér megye Baracs Dunaújvárosi járás

833. Fejér megye Beloiannisz Dunaújvárosi járás

834. Fejér megye Besnyő Dunaújvárosi járás

835. Fejér megye Bodajk Móri járás

836. Fejér megye Bodmér Bicskei járás

837. Fejér megye Cece Sárbogárdi járás

838. Fejér megye Csákberény Móri járás

839. Fejér megye Csősz Székesfehérvári járás

840. Fejér megye Daruszentmiklós Dunaújvárosi járás

841. Fejér megye Dég Enyingi járás

842. Fejér megye Előszállás Dunaújvárosi járás

843. Fejér megye Füle Székesfehérvári járás

844. Fejér megye Gánt Bicskei járás

845. Fejér megye Gyúró Martonvásári járás

846. Fejér megye Hantos Sárbogárdi járás

847. Fejér megye Igar Sárbogárdi járás

848. Fejér megye Isztimér Móri járás

849. Fejér megye Iváncsa Dunaújvárosi járás

850. Fejér megye Jenő Székesfehérvári járás

851. Fejér megye Káloz Székesfehérvári járás

852. Fejér megye Kincsesbánya Móri járás

853. Fejér megye Kisláng Enyingi járás

854. Fejér megye Lajoskomárom Enyingi járás

855. Fejér megye Lepsény Enyingi járás

856. Fejér megye Lovasberény Székesfehérvári járás
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857. Fejér megye Mátyásdomb Enyingi járás

858. Fejér megye Mezőfalva Dunaújvárosi járás

859. Fejér megye Mezőkomárom Enyingi járás

860. Fejér megye Mezőszentgyörgy Enyingi járás

861. Fejér megye Mezőszilas Sárbogárdi járás

862. Fejér megye Moha Székesfehérvári járás

863. Fejér megye Nádasdladány Székesfehérvári járás

864. Fejér megye Nagykarácsony Dunaújvárosi járás

865. Fejér megye Nagylók Sárbogárdi járás

866. Fejér megye Nagyveleg Móri járás

867. Fejér megye Óbarok Bicskei járás

868. Fejér megye Perkáta Dunaújvárosi járás

869. Fejér megye Pusztavám Móri járás

870. Fejér megye Sáregres Sárbogárdi járás

871. Fejér megye Sárkeresztes Székesfehérvári járás

872. Fejér megye Sárkeresztúr Sárbogárdi járás

873. Fejér megye Sárkeszi Székesfehérvári járás

874. Fejér megye Sárosd Székesfehérvári járás

875. Fejér megye Sárszentágota Sárbogárdi járás

876. Fejér megye Seregélyes Székesfehérvári járás

877. Fejér megye Soponya Székesfehérvári járás

878. Fejér megye Szabadbattyán Székesfehérvári járás

879. Fejér megye Szabadegyháza Gárdonyi járás

880. Fejér megye Szabadhídvég Enyingi járás

881. Fejér megye Szár Bicskei járás

882. Fejér megye Tabajd Bicskei járás

883. Fejér megye Újbarok Bicskei járás

884. Fejér megye Vajta Sárbogárdi járás

885. Fejér megye Vál Martonvásári járás

886. Fejér megye Vereb Gárdonyi járás

887. Fejér megye Vértesacsa Bicskei járás

888. Fejér megye Vértesboglár Bicskei járás

889. Fejér megye Zámoly Székesfehérvári járás

890. Fejér megye Zichyújfalu Gárdonyi járás

891. Győr-Moson-Sopron megye Acsalag Csornai járás

892. Győr-Moson-Sopron megye Agyagosszergény Kapuvári járás

893. Győr-Moson-Sopron megye Árpás Téti járás

894. Győr-Moson-Sopron megye Ásványráró Mosonmagyaróvári járás

895. Győr-Moson-Sopron megye Babót Kapuvári járás

896. Győr-Moson-Sopron megye Bágyogszovát Csornai járás

897. Győr-Moson-Sopron megye Bakonygyirót Pannonhalmi járás

898. Győr-Moson-Sopron megye Bakonypéterd Pannonhalmi járás

899. Győr-Moson-Sopron megye Bakonyszentlászló Pannonhalmi járás

900. Győr-Moson-Sopron megye Barbacs Csornai járás

901. Győr-Moson-Sopron megye Beled Kapuvári járás

902. Győr-Moson-Sopron megye Bezenye Mosonmagyaróvári járás
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903. Győr-Moson-Sopron megye Bezi Győri járás

904. Győr-Moson-Sopron megye Bodonhely Csornai járás

905. Győr-Moson-Sopron megye Bogyoszló Csornai járás

906. Győr-Moson-Sopron megye Bőny Győri járás

907. Győr-Moson-Sopron megye Bősárkány Csornai járás

908. Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza Csornai járás

909. Győr-Moson-Sopron megye Cirák Kapuvári járás

910. Győr-Moson-Sopron megye Csáfordjánosfa Soproni járás

911. Győr-Moson-Sopron megye Csapod Soproni járás

912. Győr-Moson-Sopron megye Csér Soproni járás

913. Győr-Moson-Sopron megye Csikvánd Téti járás

914. Győr-Moson-Sopron megye Darnózseli Mosonmagyaróvári járás

915. Győr-Moson-Sopron megye Dénesfa Kapuvári járás

916. Győr-Moson-Sopron megye Dunaremete Mosonmagyaróvári járás

917. Győr-Moson-Sopron megye Dunaszentpál Győri járás

918. Győr-Moson-Sopron megye Ebergőc Soproni járás

919. Győr-Moson-Sopron megye Edve Kapuvári járás

920. Győr-Moson-Sopron megye Egyed Csornai járás

921. Győr-Moson-Sopron megye Egyházasfalu Soproni járás

922. Győr-Moson-Sopron megye Enese Győri járás

923. Győr-Moson-Sopron megye Farád Csornai járás

924. Győr-Moson-Sopron megye Fehértó Győri járás

925. Győr-Moson-Sopron megye Felpéc Téti járás

926. Győr-Moson-Sopron megye Fenyőfő Pannonhalmi járás

927. Győr-Moson-Sopron megye Fertőboz Soproni járás

928. Győr-Moson-Sopron megye Fertőd Soproni járás

929. Győr-Moson-Sopron megye Fertőendréd Soproni járás

930. Győr-Moson-Sopron megye Fertőszentmiklós Soproni járás

931. Győr-Moson-Sopron megye Gönyű Győri járás

932. Győr-Moson-Sopron megye Gyalóka Soproni járás

933. Győr-Moson-Sopron megye Gyarmat Téti járás

934. Győr-Moson-Sopron megye Gyóró Kapuvári járás

935. Győr-Moson-Sopron megye Gyömöre Téti járás

936. Győr-Moson-Sopron megye Győrasszonyfa Pannonhalmi járás

937. Győr-Moson-Sopron megye Győrság Győri járás

938. Győr-Moson-Sopron megye Győrsövényház Győri járás

939. Győr-Moson-Sopron megye Hegyeshalom Mosonmagyaróvári járás

940. Győr-Moson-Sopron megye Hidegség Soproni járás

941. Győr-Moson-Sopron megye Himod Kapuvári járás

942. Győr-Moson-Sopron megye Hövej Kapuvári járás

943. Győr-Moson-Sopron megye Iván Soproni járás

944. Győr-Moson-Sopron megye Jobaháza Csornai járás

945. Győr-Moson-Sopron megye Kajárpéc Győri járás

946. Győr-Moson-Sopron megye Károlyháza Mosonmagyaróvári járás

947. Győr-Moson-Sopron megye Kimle Mosonmagyaróvári járás

948. Győr-Moson-Sopron megye Kisbabot Téti járás
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949. Győr-Moson-Sopron megye Kisbodak Mosonmagyaróvári járás

950. Győr-Moson-Sopron megye Kisfalud Kapuvári járás

951. Győr-Moson-Sopron megye Kóny Csornai járás

952. Győr-Moson-Sopron megye Lázi Pannonhalmi járás

953. Győr-Moson-Sopron megye Lipót Mosonmagyaróvári járás

954. Győr-Moson-Sopron megye Lövő Soproni járás

955. Győr-Moson-Sopron megye Maglóca Csornai járás

956. Győr-Moson-Sopron megye Magyarkeresztúr Csornai járás

957. Győr-Moson-Sopron megye Markotabödöge Csornai járás

958. Győr-Moson-Sopron megye Mecsér Mosonmagyaróvári járás

959. Győr-Moson-Sopron megye Mérges Téti járás

960. Győr-Moson-Sopron megye Mezőörs Győri járás

961. Győr-Moson-Sopron megye Mihályi Kapuvári járás

962. Győr-Moson-Sopron megye Mórichida Téti járás

963. Győr-Moson-Sopron megye Mosonszentmiklós Győri járás

964. Győr-Moson-Sopron megye Mosonudvar Mosonmagyaróvári járás

965. Győr-Moson-Sopron megye Nagyszentjános Győri járás

966. Győr-Moson-Sopron megye Nemeskér Soproni járás

967. Győr-Moson-Sopron megye Nyalka Pannonhalmi járás

968. Győr-Moson-Sopron megye Osli Kapuvári járás

969. Győr-Moson-Sopron megye Páli Csornai járás

970. Győr-Moson-Sopron megye Pannonhalma Pannonhalmi járás

971. Győr-Moson-Sopron megye Pásztori Csornai járás

972. Győr-Moson-Sopron megye Petőháza Soproni járás

973. Győr-Moson-Sopron megye Pinnye Soproni járás

974. Győr-Moson-Sopron megye Potyond Csornai járás

975. Győr-Moson-Sopron megye Pusztacsalád Soproni járás

976. Győr-Moson-Sopron megye Püski Mosonmagyaróvári járás

977. Győr-Moson-Sopron megye Rábacsanak Csornai járás

978. Győr-Moson-Sopron megye Rábacsécsény Téti járás

979. Győr-Moson-Sopron megye Rábakecöl Kapuvári járás

980. Győr-Moson-Sopron megye Rábapordány Csornai járás

981. Győr-Moson-Sopron megye Rábasebes Csornai járás

982. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentandrás Csornai járás

983. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmihály Téti járás

984. Győr-Moson-Sopron megye Rábaszentmiklós Téti járás

985. Győr-Moson-Sopron megye Rábatamási Csornai járás

986. Győr-Moson-Sopron megye Rábcakapi Csornai járás

987. Győr-Moson-Sopron megye Ravazd Pannonhalmi járás

988. Győr-Moson-Sopron megye Répceszemere Kapuvári járás

989. Győr-Moson-Sopron megye Répcevis Soproni járás

990. Győr-Moson-Sopron megye Rétalap Győri járás

991. Győr-Moson-Sopron megye Románd Pannonhalmi járás

992. Győr-Moson-Sopron megye Röjtökmuzsaj Soproni járás

993. Győr-Moson-Sopron megye Sarród Soproni járás

994. Győr-Moson-Sopron megye Sikátor Pannonhalmi járás
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995. Győr-Moson-Sopron megye Sobor Csornai járás

996. Győr-Moson-Sopron megye Sopronhorpács Soproni járás

997. Győr-Moson-Sopron megye Sopronnémeti Csornai járás

998. Győr-Moson-Sopron megye Szakony Soproni járás

999. Győr-Moson-Sopron megye Szany Csornai járás

1000. Győr-Moson-Sopron megye Szárföld Kapuvári járás

1001. Győr-Moson-Sopron megye Szerecseny Téti járás

1002. Győr-Moson-Sopron megye Szil Csornai járás

1003. Győr-Moson-Sopron megye Szilsárkány Csornai járás

1004. Győr-Moson-Sopron megye Táp Pannonhalmi járás

1005. Győr-Moson-Sopron megye Tápszentmiklós Pannonhalmi járás

1006. Győr-Moson-Sopron megye Tarjánpuszta Pannonhalmi járás

1007. Győr-Moson-Sopron megye Tárnokréti Csornai járás

1008. Győr-Moson-Sopron megye Tét Téti járás

1009. Győr-Moson-Sopron megye Újkér Soproni járás

1010. Győr-Moson-Sopron megye Újrónafő Mosonmagyaróvári járás

1011. Győr-Moson-Sopron megye Und Soproni járás

1012. Győr-Moson-Sopron megye Vadosfa Kapuvári járás

1013. Győr-Moson-Sopron megye Vág Csornai járás

1014. Győr-Moson-Sopron megye Várbalog Mosonmagyaróvári járás

1015. Győr-Moson-Sopron megye Vásárosfalu Kapuvári járás

1016. Győr-Moson-Sopron megye Vének Győri járás

1017. Győr-Moson-Sopron megye Veszkény Kapuvári járás

1018. Győr-Moson-Sopron megye Veszprémvarsány Pannonhalmi járás

1019. Győr-Moson-Sopron megye Vitnyéd Kapuvári járás

1020. Győr-Moson-Sopron megye Völcsej Soproni járás

1021. Győr-Moson-Sopron megye Zsebeháza Csornai járás

1022. Győr-Moson-Sopron megye Zsira Soproni járás

1023. Hajdú-Bihar megye Álmosd Nyíradonyi járás

1024. Hajdú-Bihar megye Ártánd Berettyóújfalui járás

1025. Hajdú-Bihar megye Bagamér Nyíradonyi járás

1026. Hajdú-Bihar megye Bakonszeg Berettyóújfalui járás

1027. Hajdú-Bihar megye Báránd Püspökladányi járás

1028. Hajdú-Bihar megye Bedő Berettyóújfalui járás

1029. Hajdú-Bihar megye Berekböszörmény Berettyóújfalui járás

1030. Hajdú-Bihar megye Bihardancsháza Püspökladányi járás

1031. Hajdú-Bihar megye Biharkeresztes Berettyóújfalui járás

1032. Hajdú-Bihar megye Biharnagybajom Püspökladányi járás

1033. Hajdú-Bihar megye Bihartorda Püspökladányi járás

1034. Hajdú-Bihar megye Bojt Berettyóújfalui járás

1035. Hajdú-Bihar megye Csökmő Berettyóújfalui járás

1036. Hajdú-Bihar megye Darvas Berettyóújfalui járás

1037. Hajdú-Bihar megye Egyek Balmazújvárosi járás

1038. Hajdú-Bihar megye Esztár Derecskei járás

1039. Hajdú-Bihar megye Folyás Hajdúnánási járás

1040. Hajdú-Bihar megye Földes Püspökladányi járás
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1041. Hajdú-Bihar megye Furta Berettyóújfalui járás

1042. Hajdú-Bihar megye Fülöp Nyíradonyi járás

1043. Hajdú-Bihar megye Gáborján Berettyóújfalui járás

1044. Hajdú-Bihar megye Görbeháza Hajdúnánási járás

1045. Hajdú-Bihar megye Hajdúbagos Derecskei járás

1046. Hajdú-Bihar megye Hajdúszovát Hajdúszoboszlói járás

1047. Hajdú-Bihar megye Hencida Berettyóújfalui járás

1048. Hajdú-Bihar megye Hortobágy Balmazújvárosi járás

1049. Hajdú-Bihar megye Kismarja Derecskei járás

1050. Hajdú-Bihar megye Kokad Derecskei járás

1051. Hajdú-Bihar megye Konyár Derecskei járás

1052. Hajdú-Bihar megye Körösszakál Berettyóújfalui járás

1053. Hajdú-Bihar megye Körösszegapáti Berettyóújfalui járás

1054. Hajdú-Bihar megye Magyarhomorog Berettyóújfalui járás

1055. Hajdú-Bihar megye Mezőpeterd Berettyóújfalui járás

1056. Hajdú-Bihar megye Mezősas Berettyóújfalui járás

1057. Hajdú-Bihar megye Mikepércs Derecskei járás

1058. Hajdú-Bihar megye Monostorpályi Derecskei járás

1059. Hajdú-Bihar megye Nagyhegyes Hajdúszoboszlói járás

1060. Hajdú-Bihar megye Nagykereki Berettyóújfalui járás

1061. Hajdú-Bihar megye Nagyrábé Püspökladányi járás

1062. Hajdú-Bihar megye Nyírábrány Nyíradonyi járás

1063. Hajdú-Bihar megye Nyíracsád Nyíradonyi járás

1064. Hajdú-Bihar megye Nyírmártonfalva Nyíradonyi járás

1065. Hajdú-Bihar megye Pocsaj Derecskei járás

1066. Hajdú-Bihar megye Sáp Püspökladányi járás

1067. Hajdú-Bihar megye Sáránd Derecskei járás

1068. Hajdú-Bihar megye Sárrétudvari Püspökladányi járás

1069. Hajdú-Bihar megye Szentpéterszeg Berettyóújfalui járás

1070. Hajdú-Bihar megye Szerep Püspökladányi járás

1071. Hajdú-Bihar megye Tépe Derecskei járás

1072. Hajdú-Bihar megye Tetétlen Püspökladányi járás

1073. Hajdú-Bihar megye Tiszacsege Balmazújvárosi járás

1074. Hajdú-Bihar megye Tiszagyulaháza Hajdúnánási járás

1075. Hajdú-Bihar megye Told Berettyóújfalui járás

1076. Hajdú-Bihar megye Újiráz Berettyóújfalui járás

1077. Hajdú-Bihar megye Újléta Nyíradonyi járás

1078. Hajdú-Bihar megye Újszentmargita Balmazújvárosi járás

1079. Hajdú-Bihar megye Újtikos Hajdúnánási járás

1080. Hajdú-Bihar megye Váncsod Berettyóújfalui járás

1081. Hajdú-Bihar megye Vekerd Berettyóújfalui járás

1082. Hajdú-Bihar megye Zsáka Berettyóújfalui járás

1083. Heves megye Abasár Gyöngyösi járás

1084. Heves megye Adács Gyöngyösi járás

1085. Heves megye Aldebrő Füzesabonyi járás

1086. Heves megye Andornaktálya Egri járás
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1087. Heves megye Apc Hatvani járás

1088. Heves megye Átány Hevesi járás

1089. Heves megye Atkár Gyöngyösi járás

1090. Heves megye Balaton Bélapátfalvai járás

1091. Heves megye Bátor Egri járás

1092. Heves megye Bekölce Bélapátfalvai járás

1093. Heves megye Bélapátfalva Bélapátfalvai járás

1094. Heves megye Besenyőtelek Füzesabonyi járás

1095. Heves megye Boconád Hevesi járás

1096. Heves megye Bodony Pétervásárai járás

1097. Heves megye Boldog Hatvani járás

1098. Heves megye Bükkszék Pétervásárai járás

1099. Heves megye Bükkszenterzsébet Pétervásárai járás

1100. Heves megye Bükkszentmárton Bélapátfalvai járás

1101. Heves megye Csány Hatvani járás

1102. Heves megye Demjén Egri járás

1103. Heves megye Detk Gyöngyösi járás

1104. Heves megye Domoszló Gyöngyösi járás

1105. Heves megye Dormánd Füzesabonyi járás

1106. Heves megye Ecséd Hatvani járás

1107. Heves megye Egerbakta Egri járás

1108. Heves megye Egerbocs Egri járás

1109. Heves megye Egercsehi Egri járás

1110. Heves megye Egerfarmos Füzesabonyi járás

1111. Heves megye Egerszólát Egri járás

1112. Heves megye Erdőkövesd Pétervásárai járás

1113. Heves megye Erdőtelek Hevesi járás

1114. Heves megye Erk Hevesi járás

1115. Heves megye Fedémes Pétervásárai járás

1116. Heves megye Feldebrő Egri járás

1117. Heves megye Gyöngyöshalász Gyöngyösi járás

1118. Heves megye Gyöngyösoroszi Gyöngyösi járás

1119. Heves megye Gyöngyöspata Gyöngyösi járás

1120. Heves megye Gyöngyössolymos Gyöngyösi járás

1121. Heves megye Gyöngyöstarján Gyöngyösi járás

1122. Heves megye Halmajugra Gyöngyösi járás

1123. Heves megye Heréd Hatvani járás

1124. Heves megye Hevesaranyos Egri járás

1125. Heves megye Hevesvezekény Hevesi járás

1126. Heves megye Hort Hatvani járás

1127. Heves megye Istenmezeje Pétervásárai járás

1128. Heves megye Ivád Pétervásárai járás

1129. Heves megye Kál Füzesabonyi járás

1130. Heves megye Kápolna Füzesabonyi járás

1131. Heves megye Karácsond Gyöngyösi járás

1132. Heves megye Kerecsend Egri járás
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1133. Heves megye Kisfüzes Pétervásárai járás

1134. Heves megye Kisköre Hevesi járás

1135. Heves megye Kisnána Gyöngyösi járás

1136. Heves megye Kompolt Füzesabonyi járás

1137. Heves megye Kömlő Hevesi járás

1138. Heves megye Ludas Gyöngyösi járás

1139. Heves megye Maklár Egri járás

1140. Heves megye Markaz Gyöngyösi járás

1141. Heves megye Mátraballa Pétervásárai járás

1142. Heves megye Mátraderecske Pétervásárai járás

1143. Heves megye Mátraszentimre Gyöngyösi járás

1144. Heves megye Mezőszemere Füzesabonyi járás

1145. Heves megye Mezőtárkány Füzesabonyi járás

1146. Heves megye Mikófalva Bélapátfalvai járás

1147. Heves megye Mónosbél Bélapátfalvai járás

1148. Heves megye Nagyfüged Gyöngyösi járás

1149. Heves megye Nagykökényes Hatvani járás

1150. Heves megye Nagyréde Gyöngyösi járás

1151. Heves megye Nagytálya Egri járás

1152. Heves megye Nagyút Füzesabonyi járás

1153. Heves megye Nagyvisnyó Bélapátfalvai járás

1154. Heves megye Novaj Egri járás

1155. Heves megye Pálosvörösmart Gyöngyösi járás

1156. Heves megye Parád Pétervásárai járás

1157. Heves megye Parádsasvár Pétervásárai járás

1158. Heves megye Pély Hevesi járás

1159. Heves megye Pétervására Pétervásárai járás

1160. Heves megye Petőfibánya Hatvani járás

1161. Heves megye Poroszló Füzesabonyi járás

1162. Heves megye Recsk Pétervásárai járás

1163. Heves megye Rózsaszentmárton Hatvani járás

1164. Heves megye Sarud Füzesabonyi járás

1165. Heves megye Sirok Pétervásárai járás

1166. Heves megye Szajla Pétervásárai járás

1167. Heves megye Szarvaskő Egri járás

1168. Heves megye Szentdomonkos Pétervásárai járás

1169. Heves megye Szihalom Füzesabonyi járás

1170. Heves megye Szilvásvárad Bélapátfalvai járás

1171. Heves megye Szúcs Egri járás

1172. Heves megye Szűcsi Gyöngyösi járás

1173. Heves megye Tarnabod Hevesi járás

1174. Heves megye Tarnalelesz Pétervásárai járás

1175. Heves megye Tarnaméra Hevesi járás

1176. Heves megye Tarnaörs Hevesi járás

1177. Heves megye Tarnaszentmária Egri járás

1178. Heves megye Tarnaszentmiklós Hevesi járás
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1179. Heves megye Tarnazsadány Hevesi járás

1180. Heves megye Tenk Hevesi járás

1181. Heves megye Terpes Pétervásárai járás

1182. Heves megye Tiszanána Hevesi járás

1183. Heves megye Tófalu Füzesabonyi járás

1184. Heves megye Újlőrincfalva Füzesabonyi járás

1185. Heves megye Vámosgyörk Gyöngyösi járás

1186. Heves megye Váraszó Pétervásárai járás

1187. Heves megye Vécs Gyöngyösi járás

1188. Heves megye Verpelét Egri járás

1189. Heves megye Visznek Gyöngyösi járás

1190. Heves megye Zagyvaszántó Hatvani járás

1191. Heves megye Zaránk Hevesi járás

1192. Jász-Nagykun-Szolnok megye Abádszalók Kunhegyesi járás

1193. Jász-Nagykun-Szolnok megye Alattyán Jászapáti járás

1194. Jász-Nagykun-Szolnok megye Besenyszög Szolnoki járás

1195. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cibakháza Kunszentmártoni járás

1196. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csataszög Szolnoki járás

1197. Jász-Nagykun-Szolnok megye Csépa Kunszentmártoni járás

1198. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cserkeszőlő Kunszentmártoni járás

1199. Jász-Nagykun-Szolnok megye Hunyadfalva Szolnoki járás

1200. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jánoshida Jászapáti járás

1201. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászágó Jászberényi járás

1202. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászalsószentgyörgy Jászapáti járás

1203. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászboldogháza Jászberényi járás

1204. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászdózsa Jászapáti járás

1205. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi járás

1206. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászivány Jászapáti járás

1207. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászjákóhalma Jászberényi járás

1208. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászszentandrás Jászapáti járás

1209. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jásztelek Jászberényi járás

1210. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kenderes Karcagi járás

1211. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kengyel Törökszentmiklósi járás

1212. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kétpó Mezőtúri járás

1213. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kőtelek Szolnoki járás

1214. Jász-Nagykun-Szolnok megye Kuncsorba Törökszentmiklósi járás

1215. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mesterszállás Mezőtúri járás

1216. Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőhék Mezőtúri járás

1217. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyiván Tiszafüredi járás

1218. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykörű Szolnoki járás

1219. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyrév Kunszentmártoni járás

1220. Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd Kunszentmártoni járás

1221. Jász-Nagykun-Szolnok megye Örményes Törökszentmiklósi járás

1222. Jász-Nagykun-Szolnok megye Pusztamonostor Jászberényi járás

1223. Jász-Nagykun-Szolnok megye Rákócziújfalu Szolnoki járás

1224. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szajol Szolnoki járás
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1225. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szászberek Szolnoki járás

1226. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szelevény Kunszentmártoni járás

1227. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszabő Kunhegyesi járás

1228. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszabura Kunhegyesi járás

1229. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaderzs Tiszafüredi járás

1230. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszagyenda Kunhegyesi járás

1231. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaigar Tiszafüredi járás

1232. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszainoka Kunszentmártoni járás

1233. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszajenő Szolnoki járás

1234. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszakürt Kunszentmártoni járás

1235. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaörs Tiszafüredi járás

1236. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszapüspöki Törökszentmiklósi járás

1237. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaroff Kunhegyesi járás

1238. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasas Kunszentmártoni járás

1239. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszasüly Szolnoki járás

1240. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszentimre Tiszafüredi járás

1241. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszaszőlős Tiszafüredi járás

1242. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszatenyő Törökszentmiklósi járás

1243. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszavárkony Szolnoki járás

1244. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tomajmonostora Kunhegyesi járás

1245. Jász-Nagykun-Szolnok megye Tószeg Szolnoki járás

1246. Jász-Nagykun-Szolnok megye Vezseny Szolnoki járás

1247. Jász-Nagykun-Szolnok megye Zagyvarékas Szolnoki járás

1248. Komárom-Esztergom megye Ácsteszér Kisbéri járás

1249. Komárom-Esztergom megye Aka Kisbéri járás

1250. Komárom-Esztergom megye Almásfüzitő Komáromi járás

1251. Komárom-Esztergom megye Annavölgy Esztergomi járás

1252. Komárom-Esztergom megye Ászár Kisbéri járás

1253. Komárom-Esztergom megye Bábolna Komáromi járás

1254. Komárom-Esztergom megye Bajna Esztergomi járás

1255. Komárom-Esztergom megye Bakonybánk Kisbéri járás

1256. Komárom-Esztergom megye Bakonysárkány Kisbéri járás

1257. Komárom-Esztergom megye Bakonyszombathely Kisbéri járás

1258. Komárom-Esztergom megye Bana Komáromi járás

1259. Komárom-Esztergom megye Bársonyos Kisbéri járás

1260. Komárom-Esztergom megye Bokod Oroszlányi járás

1261. Komárom-Esztergom megye Császár Kisbéri járás

1262. Komárom-Esztergom megye Csatka Kisbéri járás

1263. Komárom-Esztergom megye Csém Komáromi járás

1264. Komárom-Esztergom megye Csép Kisbéri járás

1265. Komárom-Esztergom megye Csolnok Esztergomi járás

1266. Komárom-Esztergom megye Dad Oroszlányi járás

1267. Komárom-Esztergom megye Dág Esztergomi járás

1268. Komárom-Esztergom megye Dunaalmás Tatai járás

1269. Komárom-Esztergom megye Dunaszentmiklós Tatai járás

1270. Komárom-Esztergom megye Epöl Esztergomi járás
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1271. Komárom-Esztergom megye Ete Kisbéri járás

1272. Komárom-Esztergom megye Héreg Tatabányai járás

1273. Komárom-Esztergom megye Kerékteleki Kisbéri járás

1274. Komárom-Esztergom megye Kesztölc Esztergomi járás

1275. Komárom-Esztergom megye Kisigmánd Komáromi járás

1276. Komárom-Esztergom megye Kocs Tatai járás

1277. Komárom-Esztergom megye Kömlőd Oroszlányi járás

1278. Komárom-Esztergom megye Lábatlan Esztergomi járás

1279. Komárom-Esztergom megye Máriahalom Esztergomi járás

1280. Komárom-Esztergom megye Mocsa Komáromi járás

1281. Komárom-Esztergom megye Mogyorósbánya Esztergomi járás

1282. Komárom-Esztergom megye Nagyigmánd Komáromi járás

1283. Komárom-Esztergom megye Nagysáp Esztergomi járás

1284. Komárom-Esztergom megye Naszály Tatai járás

1285. Komárom-Esztergom megye Neszmély Tatai járás

1286. Komárom-Esztergom megye Piliscsév Esztergomi járás

1287. Komárom-Esztergom megye Réde Kisbéri járás

1288. Komárom-Esztergom megye Sárisáp Esztergomi járás

1289. Komárom-Esztergom megye Súr Kisbéri járás

1290. Komárom-Esztergom megye Süttő Esztergomi járás

1291. Komárom-Esztergom megye Szákszend Oroszlányi járás

1292. Komárom-Esztergom megye Szomód Tatai járás

1293. Komárom-Esztergom megye Szomor Tatabányai járás

1294. Komárom-Esztergom megye Tardos Tatai járás

1295. Komárom-Esztergom megye Tarján Tatabányai járás

1296. Komárom-Esztergom megye Tárkány Kisbéri járás

1297. Komárom-Esztergom megye Tokod Esztergomi járás

1298. Komárom-Esztergom megye Tokodaltáró Esztergomi járás

1299. Komárom-Esztergom megye Úny Esztergomi járás

1300. Komárom-Esztergom megye Vérteskethely Kisbéri járás

1301. Komárom-Esztergom megye Vértessomló Tatabányai járás

1302. Komárom-Esztergom megye Vértestolna Tatai járás

1303. Nógrád megye Alsópetény Rétsági járás

1304. Nógrád megye Alsótold Pásztói járás

1305. Nógrád megye Bánk Rétsági járás

1306. Nógrád megye Bárna Salgótarjáni járás

1307. Nógrád megye Becske Balassagyarmati járás

1308. Nógrád megye Bér Pásztói járás

1309. Nógrád megye Bercel Balassagyarmati járás

1310. Nógrád megye Berkenye Rétsági járás

1311. Nógrád megye Bokor Pásztói járás

1312. Nógrád megye Borsosberény Rétsági járás

1313. Nógrád megye Buják Pásztói járás

1314. Nógrád megye Cered Salgótarjáni járás

1315. Nógrád megye Csécse Pásztói járás

1316. Nógrád megye Cserháthaláp Balassagyarmati járás



11016 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

1317. Nógrád megye Cserhátsurány Balassagyarmati járás

1318. Nógrád megye Cserhátszentiván Pásztói járás

1319. Nógrád megye Csesztve Balassagyarmati járás

1320. Nógrád megye Csitár Balassagyarmati járás

1321. Nógrád megye Debercsény Balassagyarmati járás

1322. Nógrád megye Dejtár Balassagyarmati járás

1323. Nógrád megye Dorogháza Bátonyterenyei járás

1324. Nógrád megye Drégelypalánk Balassagyarmati járás

1325. Nógrád megye Ecseg Pásztói járás

1326. Nógrád megye Egyházasdengeleg Pásztói járás

1327. Nógrád megye Egyházasgerge Salgótarjáni járás

1328. Nógrád megye Endrefalva Szécsényi járás

1329. Nógrád megye Erdőkürt Pásztói járás

1330. Nógrád megye Erdőtarcsa Pásztói járás

1331. Nógrád megye Érsekvadkert Balassagyarmati járás

1332. Nógrád megye Etes Salgótarjáni járás

1333. Nógrád megye Felsőpetény Rétsági járás

1334. Nógrád megye Felsőtold Pásztói járás

1335. Nógrád megye Galgaguta Balassagyarmati járás

1336. Nógrád megye Garáb Pásztói járás

1337. Nógrád megye Héhalom Pásztói járás

1338. Nógrád megye Herencsény Balassagyarmati járás

1339. Nógrád megye Hollókő Szécsényi járás

1340. Nógrád megye Hont Balassagyarmati járás

1341. Nógrád megye Horpács Rétsági járás

1342. Nógrád megye Hugyag Balassagyarmati járás

1343. Nógrád megye Iliny Balassagyarmati járás

1344. Nógrád megye Ipolyszög Balassagyarmati járás

1345. Nógrád megye Ipolytarnóc Salgótarjáni járás

1346. Nógrád megye Ipolyvece Balassagyarmati járás

1347. Nógrád megye Jobbágyi Pásztói járás

1348. Nógrád megye Karancsalja Salgótarjáni járás

1349. Nógrád megye Karancsberény Salgótarjáni járás

1350. Nógrád megye Karancskeszi Salgótarjáni járás

1351. Nógrád megye Karancslapujtő Salgótarjáni járás

1352. Nógrád megye Kazár Salgótarjáni járás

1353. Nógrád megye Keszeg Rétsági járás

1354. Nógrád megye Kétbodony Rétsági járás

1355. Nógrád megye Kisbágyon Pásztói járás

1356. Nógrád megye Kisbárkány Salgótarjáni járás

1357. Nógrád megye Kisecset Rétsági járás

1358. Nógrád megye Kishartyán Salgótarjáni járás

1359. Nógrád megye Kozárd Pásztói járás

1360. Nógrád megye Kutasó Pásztói járás

1361. Nógrád megye Legénd Rétsági járás

1362. Nógrád megye Litke Salgótarjáni járás
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1363. Nógrád megye Lucfalva Salgótarjáni járás

1364. Nógrád megye Ludányhalászi Szécsényi járás

1365. Nógrád megye Magyargéc Szécsényi járás

1366. Nógrád megye Magyarnándor Balassagyarmati járás

1367. Nógrád megye Márkháza Salgótarjáni járás

1368. Nógrád megye Mátramindszent Bátonyterenyei járás

1369. Nógrád megye Mátranovák Bátonyterenyei járás

1370. Nógrád megye Mátraszele Salgótarjáni járás

1371. Nógrád megye Mátraszőlős Pásztói járás

1372. Nógrád megye Mátraterenye Bátonyterenyei járás

1373. Nógrád megye Mátraverebély Bátonyterenyei járás

1374. Nógrád megye Mihálygerge Salgótarjáni járás

1375. Nógrád megye Mohora Balassagyarmati járás

1376. Nógrád megye Nagybárkány Salgótarjáni járás

1377. Nógrád megye Nagykeresztúr Salgótarjáni járás

1378. Nógrád megye Nagylóc Szécsényi járás

1379. Nógrád megye Nagyoroszi Rétsági járás

1380. Nógrád megye Nemti Bátonyterenyei járás

1381. Nógrád megye Nézsa Rétsági járás

1382. Nógrád megye Nógrád Rétsági járás

1383. Nógrád megye Nógrádkövesd Balassagyarmati járás

1384. Nógrád megye Nógrádmarcal Balassagyarmati járás

1385. Nógrád megye Nógrádmegyer Szécsényi járás

1386. Nógrád megye Nógrádsáp Rétsági járás

1387. Nógrád megye Nógrádsipek Szécsényi járás

1388. Nógrád megye Nógrádszakál Szécsényi járás

1389. Nógrád megye Nőtincs Rétsági járás

1390. Nógrád megye Őrhalom Balassagyarmati járás

1391. Nógrád megye Ősagárd Rétsági járás

1392. Nógrád megye Palotás Pásztói járás

1393. Nógrád megye Patak Balassagyarmati járás

1394. Nógrád megye Patvarc Balassagyarmati járás

1395. Nógrád megye Piliny Szécsényi járás

1396. Nógrád megye Pusztaberki Rétsági járás

1397. Nógrád megye Rákóczibánya Salgótarjáni járás

1398. Nógrád megye Rétság Rétsági járás

1399. Nógrád megye Rimóc Szécsényi járás

1400. Nógrád megye Romhány Rétsági járás

1401. Nógrád megye Ságújfalu Salgótarjáni járás

1402. Nógrád megye Sámsonháza Salgótarjáni járás

1403. Nógrád megye Somoskőújfalu Salgótarjáni járás

1404. Nógrád megye Sóshartyán Salgótarjáni járás

1405. Nógrád megye Szalmatercs Szécsényi járás

1406. Nógrád megye Szanda Balassagyarmati járás

1407. Nógrád megye Szarvasgede Pásztói járás

1408. Nógrád megye Szátok Rétsági járás
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1409. Nógrád megye Szécsénke Balassagyarmati járás

1410. Nógrád megye Szécsényfelfalu Szécsényi járás

1411. Nógrád megye Szente Rétsági járás

1412. Nógrád megye Szilaspogony Salgótarjáni járás

1413. Nógrád megye Szirák Pásztói járás

1414. Nógrád megye Szuha Bátonyterenyei járás

1415. Nógrád megye Szurdokpüspöki Pásztói járás

1416. Nógrád megye Szügy Balassagyarmati járás

1417. Nógrád megye Tar Pásztói járás

1418. Nógrád megye Terény Balassagyarmati járás

1419. Nógrád megye Tereske Rétsági járás

1420. Nógrád megye Tolmács Rétsági járás

1421. Nógrád megye Vanyarc Pásztói járás

1422. Nógrád megye Varsány Szécsényi járás

1423. Nógrád megye Vizslás Salgótarjáni járás

1424. Nógrád megye Zabar Salgótarjáni járás

1425. Pest megye Acsa Váci járás

1426. Pest megye Apaj Ráckevei járás

1427. Pest megye Áporka Ráckevei járás

1428. Pest megye Bag Aszódi járás

1429. Pest megye Bénye Monori járás

1430. Pest megye Bernecebaráti Szobi járás

1431. Pest megye Ceglédbercel Ceglédi járás

1432. Pest megye Csemő Ceglédi járás

1433. Pest megye Csővár Váci járás

1434. Pest megye Farmos Nagykátai járás

1435. Pest megye Galgagyörk Váci járás

1436. Pest megye Galgahévíz Aszódi járás

1437. Pest megye Galgamácsa Aszódi járás

1438. Pest megye Hévízgyörk Aszódi járás

1439. Pest megye Iklad Aszódi járás

1440. Pest megye Ipolydamásd Szobi járás

1441. Pest megye Ipolytölgyes Szobi járás

1442. Pest megye Jászkarajenő Ceglédi járás

1443. Pest megye Káva Monori járás

1444. Pest megye Kemence Szobi járás

1445. Pest megye Kisnémedi Váci járás

1446. Pest megye Kocsér Nagykőrösi járás

1447. Pest megye Kosd Váci járás

1448. Pest megye Kóspallag Szobi járás

1449. Pest megye Kőröstetétlen Ceglédi járás

1450. Pest megye Letkés Szobi járás

1451. Pest megye Lórév Ráckevei járás

1452. Pest megye Makád Ráckevei járás

1453. Pest megye Márianosztra Szobi járás

1454. Pest megye Mikebuda Ceglédi járás
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1455. Pest megye Nagybörzsöny Szobi járás

1456. Pest megye Nyáregyháza Monori járás

1457. Pest megye Örkény Dabasi járás

1458. Pest megye Pánd Monori járás

1459. Pest megye Perbál Budakeszi járás

1460. Pest megye Perőcsény Szobi járás

1461. Pest megye Pilisszentkereszt Szentendrei járás

1462. Pest megye Pusztavacs Dabasi járás

1463. Pest megye Püspökhatvan Váci járás

1464. Pest megye Püspökszilágy Váci járás

1465. Pest megye Szentlőrinckáta Nagykátai járás

1466. Pest megye Szentmártonkáta Nagykátai járás

1467. Pest megye Szigetbecse Ráckevei járás

1468. Pest megye Szigetcsép Ráckevei járás

1469. Pest megye Szigetújfalu Ráckevei járás

1470. Pest megye Szob Szobi járás

1471. Pest megye Sződ Váci járás

1472. Pest megye Táborfalva Dabasi járás

1473. Pest megye Tápióbicske Nagykátai járás

1474. Pest megye Tápiógyörgye Nagykátai járás

1475. Pest megye Tápióság Nagykátai járás

1476. Pest megye Tápiószőlős Ceglédi járás

1477. Pest megye Tatárszentgyörgy Dabasi járás

1478. Pest megye Tésa Szobi járás

1479. Pest megye Tóalmás Nagykátai járás

1480. Pest megye Tök Budakeszi járás

1481. Pest megye Törtel Ceglédi járás

1482. Pest megye Újhartyán Dabasi járás

1483. Pest megye Újlengyel Dabasi járás

1484. Pest megye Újszilvás Ceglédi járás

1485. Pest megye Úri Nagykátai járás

1486. Pest megye Vácegres Aszódi járás

1487. Pest megye Váchartyán Váci járás

1488. Pest megye Váckisújfalu Váci járás

1489. Pest megye Vácszentlászló Gödöllői járás

1490. Pest megye Valkó Gödöllői járás

1491. Pest megye Vámosmikola Szobi járás

1492. Pest megye Verseg Aszódi járás

1493. Pest megye Zebegény Szobi járás

1494. Pest megye Zsámbok Gödöllői járás

1495. Somogy megye Ádánd Siófoki járás

1496. Somogy megye Alsóbogát Kaposvári járás

1497. Somogy megye Andocs Tabi járás

1498. Somogy megye Babócsa Barcsi járás

1499. Somogy megye Bábonymegyer Tabi járás

1500. Somogy megye Bakháza Nagyatádi járás
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1501. Somogy megye Balatonberény Marcali járás

1502. Somogy megye Balatonendréd Siófoki járás

1503. Somogy megye Balatonfenyves Fonyódi járás

1504. Somogy megye Balatonkeresztúr Marcali járás

1505. Somogy megye Balatonőszöd Siófoki járás

1506. Somogy megye Balatonszárszó Siófoki járás

1507. Somogy megye Balatonszemes Siófoki járás

1508. Somogy megye Balatonszentgyörgy Marcali járás

1509. Somogy megye Balatonújlak Marcali járás

1510. Somogy megye Balatonvilágos Siófoki járás

1511. Somogy megye Bálványos Siófoki járás

1512. Somogy megye Bárdudvarnok Kaposvári járás

1513. Somogy megye Baté Kaposvári járás

1514. Somogy megye Bedegkér Tabi járás

1515. Somogy megye Bélavár Barcsi járás

1516. Somogy megye Beleg Nagyatádi járás

1517. Somogy megye Berzence Csurgói járás

1518. Somogy megye Bodrog Kaposvári járás

1519. Somogy megye Bolhás Nagyatádi járás

1520. Somogy megye Bolhó Barcsi járás

1521. Somogy megye Bonnya Tabi járás

1522. Somogy megye Böhönye Marcali járás

1523. Somogy megye Bőszénfa Kaposvári járás

1524. Somogy megye Buzsák Fonyódi járás

1525. Somogy megye Büssü Kaposvári járás

1526. Somogy megye Csákány Marcali járás

1527. Somogy megye Cserénfa Kaposvári járás

1528. Somogy megye Csokonyavisonta Barcsi járás

1529. Somogy megye Csoma Kaposvári járás

1530. Somogy megye Csombárd Kaposvári járás

1531. Somogy megye Csököly Kaposvári járás

1532. Somogy megye Csömend Marcali járás

1533. Somogy megye Csurgó Csurgói járás

1534. Somogy megye Csurgónagymarton Csurgói járás

1535. Somogy megye Darány Barcsi járás

1536. Somogy megye Drávagárdony Barcsi járás

1537. Somogy megye Drávatamási Barcsi járás

1538. Somogy megye Ecseny Kaposvári járás

1539. Somogy megye Edde Kaposvári járás

1540. Somogy megye Felsőmocsolád Kaposvári járás

1541. Somogy megye Fiad Tabi járás

1542. Somogy megye Fonó Kaposvári járás

1543. Somogy megye Fonyód Fonyódi járás

1544. Somogy megye Főnyed Marcali járás

1545. Somogy megye Gadács Kaposvári járás

1546. Somogy megye Gadány Marcali járás
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1547. Somogy megye Gálosfa Kaposvári járás

1548. Somogy megye Gamás Fonyódi járás

1549. Somogy megye Gige Kaposvári járás

1550. Somogy megye Gölle Kaposvári járás

1551. Somogy megye Görgeteg Nagyatádi járás

1552. Somogy megye Gyékényes Csurgói járás

1553. Somogy megye Gyugy Fonyódi járás

1554. Somogy megye Hács Fonyódi járás

1555. Somogy megye Hajmás Kaposvári járás

1556. Somogy megye Háromfa Nagyatádi járás

1557. Somogy megye Hedrehely Kaposvári járás

1558. Somogy megye Hencse Kaposvári járás

1559. Somogy megye Heresznye Barcsi járás

1560. Somogy megye Hetes Kaposvári járás

1561. Somogy megye Hollád Marcali járás

1562. Somogy megye Homokszentgyörgy Barcsi járás

1563. Somogy megye Hosszúvíz Marcali járás

1564. Somogy megye Igal Kaposvári járás

1565. Somogy megye Iharos Csurgói járás

1566. Somogy megye Iharosberény Csurgói járás

1567. Somogy megye Inke Csurgói járás

1568. Somogy megye Istvándi Barcsi járás

1569. Somogy megye Jákó Kaposvári járás

1570. Somogy megye Juta Kaposvári járás

1571. Somogy megye Kadarkút Kaposvári járás

1572. Somogy megye Kálmáncsa Barcsi járás

1573. Somogy megye Kánya Tabi járás

1574. Somogy megye Kapoly Tabi járás

1575. Somogy megye Kaposfő Kaposvári járás

1576. Somogy megye Kaposgyarmat Kaposvári járás

1577. Somogy megye Kaposhomok Kaposvári járás

1578. Somogy megye Kaposkeresztúr Kaposvári járás

1579. Somogy megye Kaposmérő Kaposvári járás

1580. Somogy megye Kaposújlak Kaposvári járás

1581. Somogy megye Kaposszerdahely Kaposvári járás

1582. Somogy megye Kára Tabi járás

1583. Somogy megye Karád Fonyódi járás

1584. Somogy megye Kastélyosdombó Barcsi járás

1585. Somogy megye Kaszó Nagyatádi járás

1586. Somogy megye Kazsok Kaposvári járás

1587. Somogy megye Kelevíz Marcali járás

1588. Somogy megye Kercseliget Kaposvári járás

1589. Somogy megye Kereki Siófoki járás

1590. Somogy megye Kéthely Marcali járás

1591. Somogy megye Kisasszond Kaposvári járás

1592. Somogy megye Kisbajom Nagyatádi járás
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1593. Somogy megye Kisbárapáti Tabi járás

1594. Somogy megye Kisberény Fonyódi járás

1595. Somogy megye Kisgyalán Kaposvári járás

1596. Somogy megye Kiskorpád Kaposvári járás

1597. Somogy megye Komlósd Barcsi járás

1598. Somogy megye Kőkút Kaposvári járás

1599. Somogy megye Kőröshegy Siófoki járás

1600. Somogy megye Kötcse Siófoki járás

1601. Somogy megye Kutas Nagyatádi járás

1602. Somogy megye Lábod Nagyatádi járás

1603. Somogy megye Lad Barcsi járás

1604. Somogy megye Lakócsa Barcsi járás

1605. Somogy megye Látrány Fonyódi járás

1606. Somogy megye Lengyeltóti Fonyódi járás

1607. Somogy megye Libickozma Marcali járás

1608. Somogy megye Lulla Tabi járás

1609. Somogy megye Magyaratád Kaposvári járás

1610. Somogy megye Magyaregres Kaposvári járás

1611. Somogy megye Mernye Kaposvári járás

1612. Somogy megye Mesztegnyő Marcali járás

1613. Somogy megye Mezőcsokonya Kaposvári járás

1614. Somogy megye Mike Kaposvári járás

1615. Somogy megye Miklósi Tabi járás

1616. Somogy megye Mosdós Kaposvári járás

1617. Somogy megye Nágocs Tabi járás

1618. Somogy megye Nagybajom Kaposvári járás

1619. Somogy megye Nagyberény Siófoki járás

1620. Somogy megye Nagyberki Kaposvári járás

1621. Somogy megye Nagycsepely Siófoki járás

1622. Somogy megye Nagykorpád Nagyatádi járás

1623. Somogy megye Nagyszakácsi Marcali járás

1624. Somogy megye Nemesdéd Marcali járás

1625. Somogy megye Nemeskisfalud Marcali járás

1626. Somogy megye Nemesvid Marcali járás

1627. Somogy megye Nikla Marcali járás

1628. Somogy megye Nyim Siófoki járás

1629. Somogy megye Orci Kaposvári járás

1630. Somogy megye Ordacsehi Fonyódi járás

1631. Somogy megye Osztopán Kaposvári járás

1632. Somogy megye Öreglak Fonyódi járás

1633. Somogy megye Őrtilos Csurgói járás

1634. Somogy megye Ötvöskónyi Nagyatádi járás

1635. Somogy megye Pálmajor Kaposvári járás

1636. Somogy megye Pamuk Fonyódi járás

1637. Somogy megye Patalom Kaposvári járás

1638. Somogy megye Patca Kaposvári járás
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1639. Somogy megye Patosfa Barcsi járás

1640. Somogy megye Péterhida Barcsi járás

1641. Somogy megye Pogányszentpéter Csurgói járás

1642. Somogy megye Polány Kaposvári járás

1643. Somogy megye Porrog Csurgói járás

1644. Somogy megye Porrogszentkirály Csurgói járás

1645. Somogy megye Porrogszentpál Csurgói járás

1646. Somogy megye Potony Barcsi járás

1647. Somogy megye Pusztakovácsi Marcali járás

1648. Somogy megye Pusztaszemes Siófoki járás

1649. Somogy megye Ráksi Kaposvári járás

1650. Somogy megye Rinyabesenyő Nagyatádi járás

1651. Somogy megye Rinyakovácsi Kaposvári járás

1652. Somogy megye Rinyaszentkirály Nagyatádi járás

1653. Somogy megye Rinyaújlak Barcsi járás

1654. Somogy megye Rinyaújnép Barcsi járás

1655. Somogy megye Ságvár Siófoki járás

1656. Somogy megye Sántos Kaposvári járás

1657. Somogy megye Sávoly Marcali járás

1658. Somogy megye Segesd Nagyatádi járás

1659. Somogy megye Sérsekszőlős Tabi járás

1660. Somogy megye Simonfa Kaposvári járás

1661. Somogy megye Siójut Siófoki járás

1662. Somogy megye Som Siófoki járás

1663. Somogy megye Somodor Kaposvári járás

1664. Somogy megye Somogyacsa Tabi járás

1665. Somogy megye Somogyaracs Barcsi járás

1666. Somogy megye Somogyaszaló Kaposvári járás

1667. Somogy megye Somogybabod Fonyódi járás

1668. Somogy megye Somogybükkösd Csurgói járás

1669. Somogy megye Somogycsicsó Csurgói járás

1670. Somogy megye Somogydöröcske Tabi járás

1671. Somogy megye Somogyegres Tabi járás

1672. Somogy megye Somogyfajsz Kaposvári járás

1673. Somogy megye Somogygeszti Kaposvári járás

1674. Somogy megye Somogyjád Kaposvári járás

1675. Somogy megye Somogymeggyes Tabi járás

1676. Somogy megye Somogysámson Marcali járás

1677. Somogy megye Somogysárd Kaposvári járás

1678. Somogy megye Somogysimonyi Marcali járás

1679. Somogy megye Somogyszentpál Marcali járás

1680. Somogy megye Somogyszil Kaposvári járás

1681. Somogy megye Somogyszob Nagyatádi járás

1682. Somogy megye Somogytúr Fonyódi járás

1683. Somogy megye Somogyudvarhely Csurgói járás

1684. Somogy megye Somogyvámos Fonyódi járás
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1685. Somogy megye Somogyvár Fonyódi járás

1686. Somogy megye Somogyzsitfa Marcali járás

1687. Somogy megye Szabadi Kaposvári járás

1688. Somogy megye Szabás Nagyatádi járás

1689. Somogy megye Szegerdő Marcali járás

1690. Somogy megye Szenna Kaposvári járás

1691. Somogy megye Szenta Csurgói járás

1692. Somogy megye Szentbalázs Kaposvári járás

1693. Somogy megye Szentborbás Barcsi járás

1694. Somogy megye Szentgáloskér Kaposvári járás

1695. Somogy megye Szenyér Marcali járás

1696. Somogy megye Szilvásszentmárton Kaposvári járás

1697. Somogy megye Szólád Siófoki járás

1698. Somogy megye Szorosad Tabi járás

1699. Somogy megye Szőkedencs Marcali járás

1700. Somogy megye Szőlősgyörök Fonyódi járás

1701. Somogy megye Szulok Barcsi járás

1702. Somogy megye Tab Tabi járás

1703. Somogy megye Tapsony Marcali járás

1704. Somogy megye Tarany Nagyatádi járás

1705. Somogy megye Táska Marcali járás

1706. Somogy megye Taszár Kaposvári járás

1707. Somogy megye Teleki Siófoki járás

1708. Somogy megye Tengőd Tabi járás

1709. Somogy megye Tikos Marcali járás

1710. Somogy megye Torvaj Tabi járás

1711. Somogy megye Tótújfalu Barcsi járás

1712. Somogy megye Törökkoppány Tabi járás

1713. Somogy megye Újvárfalva Kaposvári járás

1714. Somogy megye Varászló Marcali járás

1715. Somogy megye Várda Kaposvári járás

1716. Somogy megye Vése Marcali járás

1717. Somogy megye Visnye Kaposvári járás

1718. Somogy megye Visz Fonyódi járás

1719. Somogy megye Vízvár Barcsi járás

1720. Somogy megye Vörs Marcali járás

1721. Somogy megye Zákány Csurgói járás

1722. Somogy megye Zákányfalu Csurgói járás

1723. Somogy megye Zala Tabi járás

1724. Somogy megye Zics Tabi járás

1725. Somogy megye Zimány Kaposvári járás

1726. Somogy megye Zselickisfalud Kaposvári járás

1727. Somogy megye Zselickislak Kaposvári járás

1728. Somogy megye Zselicszentpál Kaposvári járás

1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ajak Kisvárdai járás

1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Anarcs Kisvárdai járás
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1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Apagy Nyíregyházai járás

1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Aranyosapáti Vásárosnaményi járás

1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baktalórántháza Baktalórántházai járás

1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Balsa Ibrányi járás

1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Barabás Vásárosnaményi járás

1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bátorliget Nyírbátori járás

1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Benk Záhonyi járás

1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregdaróc Vásárosnaményi járás

1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beregsurány Vásárosnaményi járás

1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Berkesz Kemecsei járás

1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Besenyőd Baktalórántházai járás

1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Beszterec Kemecsei járás

1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Biri Nagykállói járás

1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Botpalád Fehérgyarmati járás

1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bököny Nagykállói járás

1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Buj Ibrányi járás

1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Cégénydányád Fehérgyarmati járás

1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csaholc Fehérgyarmati járás

1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csaroda Vásárosnaményi járás

1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Császló Fehérgyarmati járás

1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csegöld Fehérgyarmati járás

1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csenger Csengeri járás

1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengersima Csengeri járás

1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengerújfalu Csengeri járás

1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Darnó Fehérgyarmati járás

1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Demecser Kemecsei járás

1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Dombrád Kisvárdai járás

1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Döge Kisvárdai járás

1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Encsencs Nyírbátori járás

1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Eperjeske Záhonyi járás

1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Érpatak Nagykállói járás

1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fábiánháza Mátészalkai járás

1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fényeslitke Kisvárdai járás

1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fülesd Fehérgyarmati járás

1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fülpösdaróc Mátészalkai járás

1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gacsály Fehérgyarmati járás

1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Garbolc Fehérgyarmati járás

1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gávavencsellő Ibrányi járás

1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Géberjén Mátészalkai járás

1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gégény Kemecsei járás

1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gelénes Vásárosnaményi járás

1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gemzse Vásárosnaményi járás

1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Geszteréd Nagykállói járás

1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gulács Vásárosnaményi járás

1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győröcske Záhonyi járás

1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Győrtelek Mátészalkai járás
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1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyulaháza Kisvárdai járás

1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyügye Fehérgyarmati járás

1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyüre Vásárosnaményi járás

1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hermánszeg Fehérgyarmati járás

1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hetefejércse Vásárosnaményi járás

1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hodász Mátészalkai járás

1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ilk Vásárosnaményi járás

1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánd Vásárosnaményi járás

1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jánkmajtis Fehérgyarmati járás

1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jármi Mátészalkai járás

1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jéke Kisvárdai járás

1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kállósemjén Nagykállói járás

1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kálmánháza Nyíregyházai járás

1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kántorjánosi Mátészalkai járás

1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kék Kemecsei járás

1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kékcse Kisvárdai járás

1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kemecse Kemecsei járás

1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kérsemjén Fehérgyarmati járás

1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisar Fehérgyarmati járás

1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kishódos Fehérgyarmati járás

1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisléta Nyírbátori járás

1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisnamény Fehérgyarmati járás

1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kispalád Fehérgyarmati járás

1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvarsány Vásárosnaményi járás

1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisszekeres Fehérgyarmati járás

1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kocsord Mátészalkai járás

1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Komlódtótfalu Csengeri járás

1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Komoró Záhonyi járás

1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kótaj Nyíregyházai járás

1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kölcse Fehérgyarmati járás

1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kömörő Fehérgyarmati járás

1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Laskod Baktalórántházai járás

1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Levelek Baktalórántházai járás

1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lónya Vásárosnaményi járás

1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lövőpetri Kisvárdai járás

1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magosliget Fehérgyarmati járás

1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magy Baktalórántházai járás

1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mánd Fehérgyarmati járás

1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mándok Záhonyi járás

1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Máriapócs Nyírbátori járás

1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Márokpapi Vásárosnaményi járás

1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mátyus Vásárosnaményi járás

1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Méhtelek Fehérgyarmati járás

1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mérk Mátészalkai járás

1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Milota Fehérgyarmati járás

1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nábrád Fehérgyarmati járás
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1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyar Fehérgyarmati járás

1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagycserkesz Nyíregyházai járás

1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagydobos Mátészalkai járás

1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyhódos Fehérgyarmati járás

1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyszekeres Fehérgyarmati járás

1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyvarsány Vásárosnaményi járás

1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Napkor Nyíregyházai járás

1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nemesborzova Fehérgyarmati járás

1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbéltek Nyírbátori járás

1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogát Nyírbátori járás

1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbogdány Kemecsei járás

1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsaholy Mátészalkai járás

1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírcsászári Nyírbátori járás

1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírderzs Nyírbátori járás

1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgelse Nyírbátori járás

1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírgyulaj Nyírbátori járás

1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíribrony Baktalórántházai járás

1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírjákó Baktalórántházai járás

1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkarász Kisvárdai járás

1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkáta Mátészalkai járás

1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírkércs Baktalórántházai járás

1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlövő Kisvárdai járás

1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírlugos Nyírbátori járás

1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmada Vásárosnaményi járás

1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmeggyes Mátészalkai járás

1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírmihálydi Nyírbátori járás

1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírparasznya Mátészalkai járás

1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírpilis Nyírbátori járás

1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtass Kisvárdai járás

1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtét Kemecsei járás

1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírtura Nyíregyházai járás

1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírvasvári Nyírbátori járás

1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ófehértó Baktalórántházai járás

1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Olcsva Vásárosnaményi járás

1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Olcsvaapáti Fehérgyarmati járás

1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ópályi Mátészalkai járás

1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ököritófülpös Mátészalkai járás

1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ömböly Nyírbátori járás

1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Őr Mátészalkai járás

1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Panyola Fehérgyarmati járás

1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pap Kisvárdai járás

1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Papos Mátészalkai járás

1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Paszab Ibrányi járás

1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pátroha Kisvárdai járás

1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pátyod Csengeri járás

1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Penészlek Nyírbátori járás
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1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Penyige Fehérgyarmati járás

1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Petneháza Baktalórántházai járás

1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Piricse Nyírbátori járás

1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pócspetri Nyírbátori járás

1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Porcsalma Csengeri járás

1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pusztadobos Vásárosnaményi járás

1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rakamaz Nyíregyházai járás

1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ramocsaháza Baktalórántházai járás

1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rápolt Mátészalkai járás

1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rétközberencs Kisvárdai járás

1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rohod Baktalórántházai járás

1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rozsály Fehérgyarmati járás

1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Sényő Nyíregyházai járás

1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Sonkád Fehérgyarmati járás

1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs Nyíregyházai járás

1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsbáka Kisvárdai járás

1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcsveresmart Kisvárdai járás

1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szakoly Nagykállói járás

1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosangyalos Csengeri járás

1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosbecs Csengeri járás

1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamoskér Mátészalkai járás

1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamossályi Fehérgyarmati járás

1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamostatárfalva Csengeri járás

1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosújlak Fehérgyarmati járás

1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szamosszeg Mátészalkai járás

1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmárcseke Fehérgyarmati járás

1895. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Székely Kemecsei járás

1896. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szorgalmatos Tiszavasvári járás

1897. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tákos Vásárosnaményi járás

1898. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tarpa Vásárosnaményi járás

1899. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Terem Nyírbátori járás

1900. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiborszállás Mátészalkai járás

1901. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Timár Nyíregyházai járás

1902. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaadony Vásárosnaményi járás

1903. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabecs Fehérgyarmati járás

1904. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabercel Ibrányi járás

1905. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszabezdéd Záhonyi járás

1906. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszacsécse Fehérgyarmati járás

1907. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadada Tiszavasvári járás

1908. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadob Tiszavasvári járás

1909. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaeszlár Tiszavasvári járás

1910. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakanyár Kisvárdai járás

1911. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakerecseny Vásárosnaményi járás

1912. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakóród Fehérgyarmati járás

1913. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszamogyorós Záhonyi járás

1914. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszanagyfalu Nyíregyházai járás
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1915. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszarád Kemecsei járás

1916. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaszalka Vásárosnaményi járás

1917. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszaszentmárton Záhonyi járás

1918. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszatelek Ibrányi járás

1919. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszavid Vásárosnaményi járás

1920. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tisztaberek Fehérgyarmati járás

1921. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tivadar Fehérgyarmati járás

1922. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tunyogmatolcs Fehérgyarmati járás

1923. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Túristvándi Fehérgyarmati járás

1924. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Túrricse Fehérgyarmati járás

1925. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tuzsér Záhonyi járás

1926. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tyukod Csengeri járás

1927. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újdombrád Kisvárdai járás

1928. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újkenéz Kisvárdai járás

1929. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ura Csengeri járás

1930. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Uszka Fehérgyarmati járás

1931. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vaja Mátészalkai járás

1932. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vállaj Mátészalkai járás

1933. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámosatya Vásárosnaményi járás

1934. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámosoroszi Fehérgyarmati járás

1935. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vasmegyer Kemecsei járás

1936. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Záhony Záhonyi járás

1937. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zajta Fehérgyarmati járás

1938. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zsarolyán Fehérgyarmati járás

1939. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Zsurk Záhonyi járás

1940. Tolna megye Alsónána Szekszárdi járás

1941. Tolna megye Alsónyék Szekszárdi járás

1942. Tolna megye Aparhant Bonyhádi járás

1943. Tolna megye Attala Dombóvári járás

1944. Tolna megye Báta Szekszárdi járás

1945. Tolna megye Bátaapáti Bonyhádi járás

1946. Tolna megye Belecska Tamási járás

1947. Tolna megye Bikács Paksi járás

1948. Tolna megye Bogyiszló Tolnai járás

1949. Tolna megye Bonyhádvarasd Bonyhádi járás

1950. Tolna megye Bölcske Paksi járás

1951. Tolna megye Cikó Bonyhádi járás

1952. Tolna megye Csibrák Dombóvári járás

1953. Tolna megye Csikóstőttős Dombóvári járás

1954. Tolna megye Dalmand Dombóvári járás

1955. Tolna megye Decs Szekszárdi járás

1956. Tolna megye Diósberény Tamási járás

1957. Tolna megye Döbrököz Dombóvári járás

1958. Tolna megye Dunaszentgyörgy Paksi járás

1959. Tolna megye Dúzs Tamási járás

1960. Tolna megye Értény Tamási járás
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1961. Tolna megye Fácánkert Tolnai járás

1962. Tolna megye Fadd Tolnai járás

1963. Tolna megye Felsőnána Bonyhádi járás

1964. Tolna megye Felsőnyék Tamási járás

1965. Tolna megye Fürged Tamási járás

1966. Tolna megye Gerjen Paksi járás

1967. Tolna megye Grábóc Bonyhádi járás

1968. Tolna megye Gyönk Tamási járás

1969. Tolna megye Györe Bonyhádi járás

1970. Tolna megye Györköny Paksi járás

1971. Tolna megye Gyulaj Dombóvári járás

1972. Tolna megye Harc Szekszárdi járás

1973. Tolna megye Hőgyész Tamási járás

1974. Tolna megye Iregszemcse Tamási járás

1975. Tolna megye Izmény Bonyhádi járás

1976. Tolna megye Jágónak Dombóvári járás

1977. Tolna megye Kajdacs Paksi járás

1978. Tolna megye Kakasd Bonyhádi járás

1979. Tolna megye Kalaznó Tamási járás

1980. Tolna megye Kapospula Dombóvári járás

1981. Tolna megye Keszőhidegkút Tamási járás

1982. Tolna megye Kéty Bonyhádi járás

1983. Tolna megye Kisdorog Bonyhádi járás

1984. Tolna megye Kismányok Bonyhádi járás

1985. Tolna megye Kistormás Szekszárdi járás

1986. Tolna megye Kisvejke Bonyhádi járás

1987. Tolna megye Kisszékely Tamási járás

1988. Tolna megye Kocsola Dombóvári járás

1989. Tolna megye Koppányszántó Tamási járás

1990. Tolna megye Kölesd Szekszárdi járás

1991. Tolna megye Kurd Dombóvári járás

1992. Tolna megye Lápafő Dombóvári járás

1993. Tolna megye Lengyel Bonyhádi járás

1994. Tolna megye Madocsa Paksi járás

1995. Tolna megye Magyarkeszi Tamási járás

1996. Tolna megye Medina Szekszárdi járás

1997. Tolna megye Miszla Tamási járás

1998. Tolna megye Mórágy Bonyhádi járás

1999. Tolna megye Mőcsény Bonyhádi járás

2000. Tolna megye Mucsfa Bonyhádi járás

2001. Tolna megye Mucsi Tamási járás

2002. Tolna megye Murga Bonyhádi járás

2003. Tolna megye Nagydorog Paksi járás

2004. Tolna megye Nagykónyi Tamási járás

2005. Tolna megye Nagymányok Bonyhádi járás

2006. Tolna megye Nagyszékely Tamási járás
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2007. Tolna megye Nagyszokoly Tamási járás

2008. Tolna megye Nagyvejke Bonyhádi járás

2009. Tolna megye Nak Dombóvári járás

2010. Tolna megye Németkér Paksi járás

2011. Tolna megye Ozora Tamási járás

2012. Tolna megye Őcsény Szekszárdi járás

2013. Tolna megye Pálfa Paksi járás

2014. Tolna megye Pári Tamási járás

2015. Tolna megye Pincehely Tamási járás

2016. Tolna megye Pörböly Szekszárdi járás

2017. Tolna megye Pusztahencse Paksi járás

2018. Tolna megye Regöly Tamási járás

2019. Tolna megye Sárpilis Szekszárdi járás

2020. Tolna megye Sárszentlőrinc Paksi járás

2021. Tolna megye Simontornya Tamási járás

2022. Tolna megye Sióagárd Szekszárdi járás

2023. Tolna megye Szakadát Tamási járás

2024. Tolna megye Szakály Tamási járás

2025. Tolna megye Szakcs Dombóvári járás

2026. Tolna megye Szálka Szekszárdi járás

2027. Tolna megye Szárazd Tamási járás

2028. Tolna megye Szedres Szekszárdi járás

2029. Tolna megye Tengelic Paksi járás

2030. Tolna megye Tevel Bonyhádi járás

2031. Tolna megye Tolnanémedi Tamási járás

2032. Tolna megye Udvari Tamási járás

2033. Tolna megye Újireg Tamási járás

2034. Tolna megye Váralja Bonyhádi járás

2035. Tolna megye Várdomb Szekszárdi járás

2036. Tolna megye Várong Dombóvári járás

2037. Tolna megye Varsád Tamási járás

2038. Tolna megye Závod Bonyhádi járás

2039. Tolna megye Zomba Bonyhádi járás

2040. Vas megye Acsád Szombathelyi járás

2041. Vas megye Alsószölnök Szentgotthárdi járás

2042. Vas megye Alsóújlak Vasvári járás

2043. Vas megye Andrásfa Vasvári járás

2044. Vas megye Apátistvánfalva Szentgotthárdi járás

2045. Vas megye Bajánsenye Körmendi járás

2046. Vas megye Balogunyom Szombathelyi járás

2047. Vas megye Bejcgyertyános Sárvári járás

2048. Vas megye Bérbaltavár Vasvári járás

2049. Vas megye Boba Celldömölki járás

2050. Vas megye Borgáta Celldömölki járás

2051. Vas megye Bozzai Szombathelyi járás

2052. Vas megye Bozsok Kőszegi járás
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2053. Vas megye Bő Sárvári járás

2054. Vas megye Bögöt Sárvári járás

2055. Vas megye Bögöte Sárvári járás

2056. Vas megye Bucsu Szombathelyi járás

2057. Vas megye Cák Kőszegi járás

2058. Vas megye Chernelházadamonya Sárvári járás

2059. Vas megye Csákánydoroszló Körmendi járás

2060. Vas megye Csánig Sárvári járás

2061. Vas megye Csehi Vasvári járás

2062. Vas megye Csehimindszent Vasvári járás

2063. Vas megye Csempeszkopács Szombathelyi járás

2064. Vas megye Csénye Sárvári járás

2065. Vas megye Csepreg Kőszegi járás

2066. Vas megye Csipkerek Vasvári járás

2067. Vas megye Csönge Celldömölki járás

2068. Vas megye Csörötnek Szentgotthárdi járás

2069. Vas megye Daraboshegy Körmendi járás

2070. Vas megye Dozmat Szombathelyi járás

2071. Vas megye Döbörhegy Körmendi járás

2072. Vas megye Döröske Körmendi járás

2073. Vas megye Duka Celldömölki járás

2074. Vas megye Egervölgy Vasvári járás

2075. Vas megye Egyházashetye Celldömölki járás

2076. Vas megye Egyházashollós Körmendi járás

2077. Vas megye Egyházasrádóc Körmendi járás

2078. Vas megye Felsőcsatár Szombathelyi járás

2079. Vas megye Felsőjánosfa Körmendi járás

2080. Vas megye Felsőmarác Körmendi járás

2081. Vas megye Felsőszölnök Szentgotthárdi járás

2082. Vas megye Gasztony Szentgotthárdi járás

2083. Vas megye Gérce Sárvári járás

2084. Vas megye Gersekarát Vasvári járás

2085. Vas megye Gór Sárvári járás

2086. Vas megye Gyanógeregye Szombathelyi járás

2087. Vas megye Gyöngyösfalu Kőszegi járás

2088. Vas megye Győrvár Vasvári járás

2089. Vas megye Halastó Körmendi járás

2090. Vas megye Halogy Körmendi járás

2091. Vas megye Harasztifalu Körmendi járás

2092. Vas megye Hegyfalu Sárvári járás

2093. Vas megye Hegyháthodász Körmendi járás

2094. Vas megye Hegyhátsál Körmendi járás

2095. Vas megye Hegyhátszentjakab Körmendi járás

2096. Vas megye Hegyhátszentmárton Körmendi járás

2097. Vas megye Hegyhátszentpéter Vasvári járás

2098. Vas megye Horvátlövő Szombathelyi járás
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2099. Vas megye Horvátzsidány Kőszegi járás

2100. Vas megye Hosszúpereszteg Sárvári járás

2101. Vas megye Ikervár Sárvári járás

2102. Vas megye Iklanberény Kőszegi járás

2103. Vas megye Ispánk Körmendi járás

2104. Vas megye Ivánc Körmendi járás

2105. Vas megye Jákfa Sárvári járás

2106. Vas megye Jánosháza Celldömölki járás

2107. Vas megye Káld Sárvári járás

2108. Vas megye Kám Vasvári járás

2109. Vas megye Karakó Celldömölki járás

2110. Vas megye Katafa Körmendi járás

2111. Vas megye Keléd Celldömölki járás

2112. Vas megye Kemeneskápolna Celldömölki járás

2113. Vas megye Kemenesmagasi Celldömölki járás

2114. Vas megye Kemenesmihályfa Celldömölki járás

2115. Vas megye Kemenespálfa Celldömölki járás

2116. Vas megye Kemenessömjén Celldömölki járás

2117. Vas megye Kemenesszentmárton Celldömölki járás

2118. Vas megye Kemestaródfa Körmendi járás

2119. Vas megye Kenéz Sárvári járás

2120. Vas megye Kenyeri Celldömölki járás

2121. Vas megye Kercaszomor Körmendi járás

2122. Vas megye Kerkáskápolna Körmendi járás

2123. Vas megye Kétvölgy Szentgotthárdi járás

2124. Vas megye Kisrákos Körmendi járás

2125. Vas megye Kissomlyó Celldömölki járás

2126. Vas megye Kisunyom Szombathelyi járás

2127. Vas megye Kiszsidány Kőszegi járás

2128. Vas megye Kondorfa Szentgotthárdi járás

2129. Vas megye Köcsk Celldömölki járás

2130. Vas megye Kőszegdoroszló Kőszegi járás

2131. Vas megye Kőszegpaty Kőszegi járás

2132. Vas megye Kőszegszerdahely Kőszegi járás

2133. Vas megye Lócs Kőszegi járás

2134. Vas megye Magyarlak Szentgotthárdi járás

2135. Vas megye Magyarnádalja Körmendi járás

2136. Vas megye Magyarszecsőd Körmendi járás

2137. Vas megye Magyarszombatfa Körmendi járás

2138. Vas megye Megyehíd Sárvári járás

2139. Vas megye Meggyeskovácsi Sárvári járás

2140. Vas megye Mersevát Celldömölki járás

2141. Vas megye Mesterháza Sárvári járás

2142. Vas megye Mesteri Celldömölki járás

2143. Vas megye Meszlen Szombathelyi járás

2144. Vas megye Mikosszéplak Vasvári járás
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2145. Vas megye Molnaszecsőd Körmendi járás

2146. Vas megye Nádasd Körmendi járás

2147. Vas megye Nagygeresd Sárvári járás

2148. Vas megye Nagykölked Körmendi járás

2149. Vas megye Nagymizdó Körmendi járás

2150. Vas megye Nagyrákos Körmendi járás

2151. Vas megye Nagysimonyi Celldömölki járás

2152. Vas megye Nagytilaj Vasvári járás

2153. Vas megye Narda Szombathelyi járás

2154. Vas megye Nemesbőd Szombathelyi járás

2155. Vas megye Nemescsó Kőszegi járás

2156. Vas megye Nemeskeresztúr Celldömölki járás

2157. Vas megye Nemeskocs Celldömölki járás

2158. Vas megye Nemeskolta Szombathelyi járás

2159. Vas megye Nemesládony Sárvári járás

2160. Vas megye Nemesmedves Szentgotthárdi járás

2161. Vas megye Nemesrempehollós Körmendi járás

2162. Vas megye Nick Sárvári járás

2163. Vas megye Nyőgér Sárvári járás

2164. Vas megye Olaszfa Vasvári járás

2165. Vas megye Ólmod Kőszegi járás

2166. Vas megye Orfalu Szentgotthárdi járás

2167. Vas megye Ostffyasszonyfa Celldömölki járás

2168. Vas megye Oszkó Vasvári járás

2169. Vas megye Ölbő Sárvári járás

2170. Vas megye Őrimagyarósd Körmendi járás

2171. Vas megye Őriszentpéter Körmendi járás

2172. Vas megye Pácsony Vasvári járás

2173. Vas megye Pankasz Körmendi járás

2174. Vas megye Pápoc Celldömölki járás

2175. Vas megye Pecöl Sárvári járás

2176. Vas megye Perenye Szombathelyi járás

2177. Vas megye Peresznye Kőszegi járás

2178. Vas megye Petőmihályfa Vasvári járás

2179. Vas megye Pinkamindszent Körmendi járás

2180. Vas megye Pornóapáti Szombathelyi járás

2181. Vas megye Porpác Sárvári járás

2182. Vas megye Pósfa Sárvári járás

2183. Vas megye Pusztacsó Kőszegi járás

2184. Vas megye Püspökmolnári Vasvári járás

2185. Vas megye Rábagyarmat Szentgotthárdi járás

2186. Vas megye Rábahídvég Vasvári járás

2187. Vas megye Rábapaty Sárvári járás

2188. Vas megye Rábatöttös Szombathelyi járás

2189. Vas megye Rádóckölked Körmendi járás

2190. Vas megye Rátót Szentgotthárdi járás
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2191. Vas megye Répcelak Sárvári járás

2192. Vas megye Répceszentgyörgy Sárvári járás

2193. Vas megye Rönök Szentgotthárdi járás

2194. Vas megye Rum Szombathelyi járás

2195. Vas megye Sajtoskál Sárvári járás

2196. Vas megye Salköveskút Szombathelyi járás

2197. Vas megye Sárfimizdó Vasvári járás

2198. Vas megye Simaság Sárvári járás

2199. Vas megye Sitke Sárvári járás

2200. Vas megye Sorkifalud Szombathelyi járás

2201. Vas megye Sorkikápolna Szombathelyi járás

2202. Vas megye Sorokpolány Szombathelyi járás

2203. Vas megye Sótony Sárvári járás

2204. Vas megye Söpte Szombathelyi járás

2205. Vas megye Szaknyér Körmendi járás

2206. Vas megye Szakonyfalu Szentgotthárdi járás

2207. Vas megye Szalafő Körmendi járás

2208. Vas megye Szarvaskend Körmendi járás

2209. Vas megye Szatta Körmendi járás

2210. Vas megye Szeleste Sárvári járás

2211. Vas megye Szemenye Vasvári járás

2212. Vas megye Szentpéterfa Szombathelyi járás

2213. Vas megye Szergény Celldömölki járás

2214. Vas megye Szőce Körmendi járás

2215. Vas megye Tanakajd Szombathelyi járás

2216. Vas megye Telekes Vasvári járás

2217. Vas megye Tokorcs Celldömölki járás

2218. Vas megye Tompaládony Sárvári járás

2219. Vas megye Tormásliget Kőszegi járás

2220. Vas megye Tömörd Kőszegi járás

2221. Vas megye Uraiújfalu Sárvári járás

2222. Vas megye Vámoscsalád Sárvári járás

2223. Vas megye Vasalja Körmendi járás

2224. Vas megye Vásárosmiske Sárvári járás

2225. Vas megye Vasasszonyfa Szombathelyi járás

2226. Vas megye Vasegerszeg Sárvári járás

2227. Vas megye Vashosszúfalu Sárvári járás

2228. Vas megye Vaskeresztes Szombathelyi járás

2229. Vas megye Vassurány Szombathelyi járás

2230. Vas megye Vasvár Vasvári járás

2231. Vas megye Vasszécseny Szombathelyi járás

2232. Vas megye Vasszentmihály Szentgotthárdi járás

2233. Vas megye Vasszilvágy Szombathelyi járás

2234. Vas megye Vát Szombathelyi járás

2235. Vas megye Velem Kőszegi járás

2236. Vas megye Velemér Körmendi járás
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2237. Vas megye Vép Szombathelyi járás

2238. Vas megye Viszák Körmendi járás

2239. Vas megye Vönöck Celldömölki járás

2240. Vas megye Zsédeny Sárvári járás

2241. Vas megye Zsennye Szombathelyi járás

2242. Veszprém megye Ábrahámhegy Tapolcai járás

2243. Veszprém megye Adásztevel Pápai járás

2244. Veszprém megye Adorjánháza Devecseri járás

2245. Veszprém megye Apácatorna Devecseri járás

2246. Veszprém megye Aszófő Balatonfüredi járás

2247. Veszprém megye Badacsonytomaj Tapolcai járás

2248. Veszprém megye Badacsonytördemic Tapolcai járás

2249. Veszprém megye Bakonybél Zirci járás

2250. Veszprém megye Bakonyjákó Pápai járás

2251. Veszprém megye Bakonykoppány Pápai járás

2252. Veszprém megye Bakonynána Zirci járás

2253. Veszprém megye Bakonyoszlop Zirci járás

2254. Veszprém megye Bakonypölöske Pápai járás

2255. Veszprém megye Bakonyság Pápai járás

2256. Veszprém megye Bakonyszentiván Pápai járás

2257. Veszprém megye Bakonyszentkirály Zirci járás

2258. Veszprém megye Bakonyszücs Pápai járás

2259. Veszprém megye Bakonytamási Pápai járás

2260. Veszprém megye Balatonakali Balatonfüredi járás

2261. Veszprém megye Balatonakarattya Balatonalmádi járás

2262. Veszprém megye Balatoncsicsó Balatonfüredi járás

2263. Veszprém megye Balatonederics Tapolcai járás

2264. Veszprém megye Balatonfőkajár Balatonalmádi járás

2265. Veszprém megye Balatonhenye Tapolcai járás

2266. Veszprém megye Balatonkenese Balatonalmádi járás

2267. Veszprém megye Balatonrendes Tapolcai járás

2268. Veszprém megye Balatonszepezd Balatonfüredi járás

2269. Veszprém megye Balatonudvari Balatonfüredi járás

2270. Veszprém megye Bánd Veszprémi járás

2271. Veszprém megye Barnag Veszprémi járás

2272. Veszprém megye Bazsi Sümegi járás

2273. Veszprém megye Béb Pápai járás

2274. Veszprém megye Békás Pápai járás

2275. Veszprém megye Bodorfa Sümegi járás

2276. Veszprém megye Borszörcsök Devecseri járás

2277. Veszprém megye Borzavár Zirci járás

2278. Veszprém megye Csabrendek Sümegi járás

2279. Veszprém megye Csajág Balatonalmádi járás

2280. Veszprém megye Csehbánya Ajkai járás

2281. Veszprém megye Csesznek Zirci járás

2282. Veszprém megye Csetény Zirci járás
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2283. Veszprém megye Csót Pápai járás

2284. Veszprém megye Csögle Devecseri járás

2285. Veszprém megye Dabronc Sümegi járás

2286. Veszprém megye Dabrony Devecseri járás

2287. Veszprém megye Dáka Pápai járás

2288. Veszprém megye Devecser Devecseri járás

2289. Veszprém megye Doba Devecseri járás

2290. Veszprém megye Döbrönte Pápai járás

2291. Veszprém megye Dörgicse Balatonfüredi járás

2292. Veszprém megye Dudar Zirci járás

2293. Veszprém megye Egeralja Devecseri járás

2294. Veszprém megye Egyházaskesző Pápai járás

2295. Veszprém megye Eplény Veszprémi járás

2296. Veszprém megye Farkasgyepű Ajkai járás

2297. Veszprém megye Ganna Pápai járás

2298. Veszprém megye Gecse Pápai járás

2299. Veszprém megye Gic Pápai járás

2300. Veszprém megye Gógánfa Sümegi járás

2301. Veszprém megye Gyepükaján Sümegi járás

2302. Veszprém megye Gyulakeszi Tapolcai járás

2303. Veszprém megye Hajmáskér Veszprémi járás

2304. Veszprém megye Halimba Ajkai járás

2305. Veszprém megye Hárskút Veszprémi járás

2306. Veszprém megye Hegyesd Tapolcai járás

2307. Veszprém megye Hegymagas Tapolcai járás

2308. Veszprém megye Herend Veszprémi járás

2309. Veszprém megye Hetyefő Sümegi járás

2310. Veszprém megye Hidegkút Veszprémi járás

2311. Veszprém megye Homokbödöge Pápai járás

2312. Veszprém megye Hosztót Sümegi járás

2313. Veszprém megye Iszkáz Devecseri járás

2314. Veszprém megye Jásd Várpalotai járás

2315. Veszprém megye Kamond Devecseri járás

2316. Veszprém megye Kapolcs Tapolcai járás

2317. Veszprém megye Káptalanfa Sümegi járás

2318. Veszprém megye Káptalantóti Tapolcai járás

2319. Veszprém megye Karakószörcsök Devecseri járás

2320. Veszprém megye Kékkút Tapolcai járás

2321. Veszprém megye Kemeneshőgyész Pápai járás

2322. Veszprém megye Kemenesszentpéter Pápai járás

2323. Veszprém megye Kerta Devecseri járás

2324. Veszprém megye Királyszentistván Balatonalmádi járás

2325. Veszprém megye Kisapáti Tapolcai járás

2326. Veszprém megye Kisberzseny Devecseri járás

2327. Veszprém megye Kiscsősz Devecseri járás

2328. Veszprém megye Kislőd Ajkai járás



11038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

2329. Veszprém megye Kispirit Devecseri járás

2330. Veszprém megye Kisszőlős Devecseri járás

2331. Veszprém megye Kolontár Devecseri járás

2332. Veszprém megye Kővágóörs Tapolcai járás

2333. Veszprém megye Köveskál Tapolcai járás

2334. Veszprém megye Kup Pápai járás

2335. Veszprém megye Külsővat Pápai járás

2336. Veszprém megye Küngös Balatonalmádi járás

2337. Veszprém megye Lesencefalu Tapolcai járás

2338. Veszprém megye Lesenceistvánd Tapolcai járás

2339. Veszprém megye Lesencetomaj Tapolcai járás

2340. Veszprém megye Lókút Zirci járás

2341. Veszprém megye Lovas Balatonfüredi járás

2342. Veszprém megye Lovászpatona Pápai járás

2343. Veszprém megye Magyargencs Pápai járás

2344. Veszprém megye Magyarpolány Ajkai járás

2345. Veszprém megye Malomsok Pápai járás

2346. Veszprém megye Marcalgergelyi Pápai járás

2347. Veszprém megye Marcaltő Pápai járás

2348. Veszprém megye Megyer Sümegi járás

2349. Veszprém megye Mencshely Veszprémi járás

2350. Veszprém megye Mezőlak Pápai járás

2351. Veszprém megye Mihályháza Pápai járás

2352. Veszprém megye Mindszentkálla Tapolcai járás

2353. Veszprém megye Monostorapáti Tapolcai járás

2354. Veszprém megye Monoszló Balatonfüredi járás

2355. Veszprém megye Nagyacsád Pápai járás

2356. Veszprém megye Nagyalásony Devecseri járás

2357. Veszprém megye Nagydém Pápai járás

2358. Veszprém megye Nagyesztergár Zirci járás

2359. Veszprém megye Nagygyimót Pápai járás

2360. Veszprém megye Nagypirit Devecseri járás

2361. Veszprém megye Nagytevel Pápai járás

2362. Veszprém megye Nagyvázsony Veszprémi járás

2363. Veszprém megye Nemesgörzsöny Pápai járás

2364. Veszprém megye Nemesgulács Tapolcai járás

2365. Veszprém megye Nemeshany Sümegi járás

2366. Veszprém megye Nemesvita Tapolcai járás

2367. Veszprém megye Nemesszalók Pápai járás

2368. Veszprém megye Németbánya Pápai járás

2369. Veszprém megye Nóráp Pápai járás

2370. Veszprém megye Noszlop Devecseri járás

2371. Veszprém megye Nyárád Pápai járás

2372. Veszprém megye Nyirád Ajkai járás

2373. Veszprém megye Óbudavár Balatonfüredi járás

2374. Veszprém megye Olaszfalu Zirci járás
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2375. Veszprém megye Oroszi Devecseri járás

2376. Veszprém megye Öcs Ajkai járás

2377. Veszprém megye Örvényes Balatonfüredi járás

2378. Veszprém megye Ősi Várpalotai járás

2379. Veszprém megye Öskü Várpalotai járás

2380. Veszprém megye Paloznak Balatonfüredi járás

2381. Veszprém megye Pápadereske Pápai járás

2382. Veszprém megye Pápakovácsi Pápai járás

2383. Veszprém megye Pápasalamon Pápai járás

2384. Veszprém megye Pápateszér Pápai járás

2385. Veszprém megye Papkeszi Balatonalmádi járás

2386. Veszprém megye Pécsely Balatonfüredi járás

2387. Veszprém megye Pénzesgyőr Zirci járás

2388. Veszprém megye Pétfürdő Várpalotai járás

2389. Veszprém megye Porva Zirci járás

2390. Veszprém megye Pula Veszprémi járás

2391. Veszprém megye Pusztamiske Devecseri járás

2392. Veszprém megye Raposka Tapolcai járás

2393. Veszprém megye Révfülöp Tapolcai járás

2394. Veszprém megye Rigács Sümegi járás

2395. Veszprém megye Salföld Tapolcai járás

2396. Veszprém megye Sáska Tapolcai járás

2397. Veszprém megye Sóly Veszprémi járás

2398. Veszprém megye Somlójenő Devecseri járás

2399. Veszprém megye Somlószőlős Devecseri járás

2400. Veszprém megye Somlóvásárhely Devecseri járás

2401. Veszprém megye Somlóvecse Devecseri járás

2402. Veszprém megye Sümegprága Sümegi járás

2403. Veszprém megye Szápár Zirci járás

2404. Veszprém megye Szentantalfa Balatonfüredi járás

2405. Veszprém megye Szentbékkálla Tapolcai járás

2406. Veszprém megye Szentgál Veszprémi járás

2407. Veszprém megye Szentimrefalva Sümegi járás

2408. Veszprém megye Szentjakabfa Balatonfüredi járás

2409. Veszprém megye Szentkirályszabadja Veszprémi járás

2410. Veszprém megye Szigliget Tapolcai járás

2411. Veszprém megye Szőc Ajkai járás

2412. Veszprém megye Tagyon Balatonfüredi járás

2413. Veszprém megye Takácsi Pápai járás

2414. Veszprém megye Taliándörögd Tapolcai járás

2415. Veszprém megye Tés Várpalotai járás

2416. Veszprém megye Tihany Balatonfüredi járás

2417. Veszprém megye Tüskevár Devecseri járás

2418. Veszprém megye Ugod Pápai járás

2419. Veszprém megye Ukk Sümegi járás

2420. Veszprém megye Úrkút Ajkai járás
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2421. Veszprém megye Uzsa Tapolcai járás

2422. Veszprém megye Vanyola Pápai járás

2423. Veszprém megye Várkesző Pápai járás

2424. Veszprém megye Városlőd Ajkai járás

2425. Veszprém megye Vaszar Pápai járás

2426. Veszprém megye Vászoly Balatonfüredi járás

2427. Veszprém megye Veszprémfajsz Veszprémi járás

2428. Veszprém megye Veszprémgalsa Sümegi járás

2429. Veszprém megye Vid Devecseri járás

2430. Veszprém megye Vigántpetend Tapolcai járás

2431. Veszprém megye Vilonya Várpalotai járás

2432. Veszprém megye Vinár Pápai járás

2433. Veszprém megye Vöröstó Veszprémi járás

2434. Veszprém megye Zalaerdőd Sümegi járás

2435. Veszprém megye Zalagyömörő Sümegi járás

2436. Veszprém megye Zalameggyes Sümegi járás

2437. Veszprém megye Zalaszegvár Sümegi járás

2438. Veszprém megye Zánka Balatonfüredi járás

2439. Zala megye Alibánfa Zalaegerszegi járás

2440. Zala megye Almásháza Zalaegerszegi járás

2441. Zala megye Alsónemesapáti Zalaegerszegi járás

2442. Zala megye Alsórajk Nagykanizsai járás

2443. Zala megye Alsószenterzsébet Lenti járás

2444. Zala megye Babosdöbréte Zalaegerszegi járás

2445. Zala megye Baglad Lenti járás

2446. Zala megye Bagod Zalaegerszegi járás

2447. Zala megye Bak Zalaegerszegi járás

2448. Zala megye Baktüttös Zalaegerszegi járás

2449. Zala megye Balatonmagyaród Nagykanizsai járás

2450. Zala megye Bánokszentgyörgy Letenyei járás

2451. Zala megye Barlahida Lenti járás

2452. Zala megye Batyk Zalaszentgróti járás

2453. Zala megye Bázakerettye Letenyei járás

2454. Zala megye Becsehely Letenyei járás

2455. Zala megye Becsvölgye Zalaegerszegi járás

2456. Zala megye Belezna Nagykanizsai járás

2457. Zala megye Belsősárd Lenti járás

2458. Zala megye Bezeréd Zalaegerszegi járás

2459. Zala megye Bocska Nagykanizsai járás

2460. Zala megye Bókaháza Keszthelyi járás

2461. Zala megye Boncodfölde Zalaegerszegi járás

2462. Zala megye Borsfa Letenyei járás

2463. Zala megye Böde Zalaegerszegi járás

2464. Zala megye Bödeháza Lenti járás

2465. Zala megye Börzönce Nagykanizsai járás

2466. Zala megye Búcsúszentlászló Zalaegerszegi járás
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2467. Zala megye Bucsuta Letenyei járás

2468. Zala megye Csapi Nagykanizsai járás

2469. Zala megye Csatár Zalaegerszegi járás

2470. Zala megye Csertalakos Zalaegerszegi járás

2471. Zala megye Csesztreg Lenti járás

2472. Zala megye Csonkahegyhát Zalaegerszegi járás

2473. Zala megye Csöde Zalaegerszegi járás

2474. Zala megye Csömödér Lenti járás

2475. Zala megye Csörnyeföld Letenyei járás

2476. Zala megye Dióskál Keszthelyi járás

2477. Zala megye Dobri Lenti járás

2478. Zala megye Dobronhegy Zalaegerszegi járás

2479. Zala megye Döbröce Zalaszentgróti járás

2480. Zala megye Dötk Zalaszentgróti járás

2481. Zala megye Egeraracsa Keszthelyi járás

2482. Zala megye Egervár Zalaegerszegi járás

2483. Zala megye Eszteregnye Nagykanizsai járás

2484. Zala megye Esztergályhorváti Keszthelyi járás

2485. Zala megye Felsőpáhok Keszthelyi járás

2486. Zala megye Felsőrajk Nagykanizsai járás

2487. Zala megye Felsőszenterzsébet Lenti járás

2488. Zala megye Fityeház Nagykanizsai járás

2489. Zala megye Fűzvölgy Nagykanizsai járás

2490. Zala megye Gáborjánháza Lenti járás

2491. Zala megye Galambok Nagykanizsai járás

2492. Zala megye Garabonc Nagykanizsai járás

2493. Zala megye Gellénháza Zalaegerszegi járás

2494. Zala megye Gelse Nagykanizsai járás

2495. Zala megye Gelsesziget Nagykanizsai járás

2496. Zala megye Gétye Keszthelyi járás

2497. Zala megye Gombosszeg Zalaegerszegi járás

2498. Zala megye Gosztola Lenti járás

2499. Zala megye Gősfa Zalaegerszegi járás

2500. Zala megye Gutorfölde Zalaegerszegi járás

2501. Zala megye Gyűrűs Zalaegerszegi járás

2502. Zala megye Hagyárosbörönd Zalaegerszegi járás

2503. Zala megye Hahót Nagykanizsai járás

2504. Zala megye Hernyék Lenti járás

2505. Zala megye Homokkomárom Nagykanizsai járás

2506. Zala megye Hosszúvölgy Nagykanizsai járás

2507. Zala megye Hottó Zalaegerszegi járás

2508. Zala megye Iborfia Zalaegerszegi járás

2509. Zala megye Iklódbördőce Lenti járás

2510. Zala megye Kacorlak Nagykanizsai járás

2511. Zala megye Kallósd Zalaszentgróti járás

2512. Zala megye Kálócfa Lenti járás
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2513. Zala megye Kányavár Lenti járás

2514. Zala megye Karmacs Keszthelyi járás

2515. Zala megye Kávás Zalaegerszegi járás

2516. Zala megye Kemendollár Zalaegerszegi járás

2517. Zala megye Keménfa Zalaegerszegi járás

2518. Zala megye Kerecseny Nagykanizsai járás

2519. Zala megye Kerkabarabás Lenti járás

2520. Zala megye Kerkafalva Lenti járás

2521. Zala megye Kerkakutas Lenti járás

2522. Zala megye Kerkaszentkirály Letenyei járás

2523. Zala megye Kerkateskánd Lenti járás

2524. Zala megye Kilimán Nagykanizsai járás

2525. Zala megye Kisbucsa Zalaegerszegi járás

2526. Zala megye Kiscsehi Letenyei járás

2527. Zala megye Kisgörbő Zalaszentgróti járás

2528. Zala megye Kiskutas Zalaegerszegi járás

2529. Zala megye Kispáli Zalaegerszegi járás

2530. Zala megye Kisrécse Nagykanizsai járás

2531. Zala megye Kistolmács Letenyei járás

2532. Zala megye Kisvásárhely Zalaszentgróti járás

2533. Zala megye Kissziget Lenti járás

2534. Zala megye Kozmadombja Lenti járás

2535. Zala megye Kustánszeg Zalaegerszegi járás

2536. Zala megye Külsősárd Lenti járás

2537. Zala megye Lakhegy Zalaegerszegi járás

2538. Zala megye Lasztonya Letenyei járás

2539. Zala megye Lendvadedes Lenti járás

2540. Zala megye Lendvajakabfa Lenti járás

2541. Zala megye Letenye Letenyei járás

2542. Zala megye Lickóvadamos Zalaegerszegi járás

2543. Zala megye Ligetfalva Keszthelyi járás

2544. Zala megye Lispeszentadorján Letenyei járás

2545. Zala megye Liszó Nagykanizsai járás

2546. Zala megye Lovászi Lenti járás

2547. Zala megye Magyarföld Lenti járás

2548. Zala megye Magyarszentmiklós Nagykanizsai járás

2549. Zala megye Magyarszerdahely Nagykanizsai járás

2550. Zala megye Maróc Letenyei járás

2551. Zala megye Márokföld Lenti járás

2552. Zala megye Miháld Nagykanizsai járás

2553. Zala megye Mihályfa Zalaszentgróti járás

2554. Zala megye Mikekarácsonyfa Lenti járás

2555. Zala megye Milejszeg Zalaegerszegi járás

2556. Zala megye Misefa Zalaegerszegi járás

2557. Zala megye Molnári Letenyei járás

2558. Zala megye Murakeresztúr Nagykanizsai járás
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2559. Zala megye Murarátka Letenyei járás

2560. Zala megye Muraszemenye Letenyei járás

2561. Zala megye Nagybakónak Nagykanizsai járás

2562. Zala megye Nagygörbő Zalaszentgróti járás

2563. Zala megye Nagykapornak Zalaegerszegi járás

2564. Zala megye Nagykutas Zalaegerszegi járás

2565. Zala megye Nagylengyel Zalaegerszegi járás

2566. Zala megye Nagypáli Zalaegerszegi járás

2567. Zala megye Nagyrada Nagykanizsai járás

2568. Zala megye Nagyrécse Nagykanizsai járás

2569. Zala megye Nemesapáti Zalaegerszegi járás

2570. Zala megye Nemeshetés Zalaegerszegi járás

2571. Zala megye Nemesnép Lenti járás

2572. Zala megye Nemespátró Nagykanizsai járás

2573. Zala megye Nemesrádó Zalaegerszegi járás

2574. Zala megye Nemessándorháza Zalaegerszegi járás

2575. Zala megye Nemesszentandrás Zalaegerszegi járás

2576. Zala megye Németfalu Zalaegerszegi járás

2577. Zala megye Nova Lenti járás

2578. Zala megye Óhíd Zalaszentgróti járás

2579. Zala megye Oltárc Letenyei járás

2580. Zala megye Orbányosfa Zalaegerszegi járás

2581. Zala megye Ormándlak Zalaegerszegi járás

2582. Zala megye Orosztony Nagykanizsai járás

2583. Zala megye Ortaháza Lenti járás

2584. Zala megye Ozmánbük Zalaegerszegi járás

2585. Zala megye Pacsa Zalaegerszegi járás

2586. Zala megye Padár Zalaegerszegi járás

2587. Zala megye Páka Lenti járás

2588. Zala megye Pakod Zalaszentgróti járás

2589. Zala megye Pálfiszeg Zalaegerszegi járás

2590. Zala megye Pat Nagykanizsai járás

2591. Zala megye Pethőhenye Zalaegerszegi járás

2592. Zala megye Petrikeresztúr Zalaegerszegi járás

2593. Zala megye Petrivente Letenyei járás

2594. Zala megye Pókaszepetk Zalaegerszegi járás

2595. Zala megye Pórszombat Lenti járás

2596. Zala megye Pölöske Zalaegerszegi járás

2597. Zala megye Pölöskefő Nagykanizsai járás

2598. Zala megye Pördefölde Lenti járás

2599. Zala megye Pötréte Nagykanizsai járás

2600. Zala megye Pusztaapáti Lenti járás

2601. Zala megye Pusztaederics Zalaegerszegi járás

2602. Zala megye Pusztamagyaród Letenyei járás

2603. Zala megye Pusztaszentlászló Zalaegerszegi járás

2604. Zala megye Ramocsa Lenti járás



11044 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

2605. Zala megye Rédics Lenti járás

2606. Zala megye Resznek Lenti járás

2607. Zala megye Rigyác Nagykanizsai járás

2608. Zala megye Salomvár Zalaegerszegi járás

2609. Zala megye Sand Nagykanizsai járás

2610. Zala megye Sárhida Zalaegerszegi járás

2611. Zala megye Sármellék Keszthelyi járás

2612. Zala megye Semjénháza Letenyei járás

2613. Zala megye Sénye Zalaszentgróti járás

2614. Zala megye Sormás Nagykanizsai járás

2615. Zala megye Söjtör Zalaegerszegi járás

2616. Zala megye Surd Nagykanizsai járás

2617. Zala megye Sümegcsehi Zalaszentgróti járás

2618. Zala megye Szalapa Zalaszentgróti járás

2619. Zala megye Szécsisziget Lenti járás

2620. Zala megye Szentgyörgyvár Keszthelyi járás

2621. Zala megye Szentgyörgyvölgy Lenti járás

2622. Zala megye Szentkozmadombja Zalaegerszegi járás

2623. Zala megye Szentliszló Letenyei járás

2624. Zala megye Szentmargitfalva Letenyei járás

2625. Zala megye Szentpéterfölde Zalaegerszegi járás

2626. Zala megye Szentpéterúr Zalaegerszegi járás

2627. Zala megye Szepetnek Nagykanizsai járás

2628. Zala megye Szijártóháza Lenti járás

2629. Zala megye Szilvágy Lenti járás

2630. Zala megye Tekenye Zalaszentgróti járás

2631. Zala megye Tilaj Zalaegerszegi járás

2632. Zala megye Tófej Zalaegerszegi járás

2633. Zala megye Tormafölde Lenti járás

2634. Zala megye Tornyiszentmiklós Lenti járás

2635. Zala megye Tótszentmárton Letenyei járás

2636. Zala megye Tótszerdahely Letenyei járás

2637. Zala megye Türje Zalaszentgróti járás

2638. Zala megye Újudvar Nagykanizsai járás

2639. Zala megye Valkonya Letenyei járás

2640. Zala megye Vállus Keszthelyi járás

2641. Zala megye Várfölde Letenyei járás

2642. Zala megye Várvölgy Keszthelyi járás

2643. Zala megye Vasboldogasszony Zalaegerszegi járás

2644. Zala megye Vaspör Zalaegerszegi járás

2645. Zala megye Vindornyafok Keszthelyi járás

2646. Zala megye Vindornyalak Keszthelyi járás

2647. Zala megye Vindornyaszőlős Keszthelyi járás

2648. Zala megye Vöckönd Zalaegerszegi járás

2649. Zala megye Zajk Letenyei járás

2650. Zala megye Zalaapáti Keszthelyi járás
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2651. Zala megye Zalabaksa Lenti járás

2652. Zala megye Zalabér Zalaszentgróti járás

2653. Zala megye Zalaboldogfa Zalaegerszegi járás

2654. Zala megye Zalacsány Keszthelyi járás

2655. Zala megye Zalacséb Zalaegerszegi járás

2656. Zala megye Zalaháshágy Zalaegerszegi járás

2657. Zala megye Zalaigrice Zalaegerszegi járás

2658. Zala megye Zalaistvánd Zalaegerszegi járás

2659. Zala megye Zalakomár Nagykanizsai járás

2660. Zala megye Zalaköveskút Keszthelyi járás

2661. Zala megye Zalalövő Zalaegerszegi járás

2662. Zala megye Zalamerenye Nagykanizsai járás

2663. Zala megye Zalasárszeg Nagykanizsai járás

2664. Zala megye Zalaszabar Nagykanizsai járás

2665. Zala megye Zalaszántó Keszthelyi járás

2666. Zala megye Zalaszentbalázs Nagykanizsai járás

2667. Zala megye Zalaszentgyörgy Zalaegerszegi járás

2668. Zala megye Zalaszentiván Zalaegerszegi járás

2669. Zala megye Zalaszentjakab Nagykanizsai járás

2670. Zala megye Zalaszentlászló Zalaszentgróti járás

2671. Zala megye Zalaszentlőrinc Zalaegerszegi járás

2672. Zala megye Zalaszentmárton Keszthelyi járás

2673. Zala megye Zalaszentmihály Zalaegerszegi járás

2674. Zala megye Zalaszombatfa Lenti járás

2675. Zala megye Zalatárnok Zalaegerszegi járás

2676. Zala megye Zalaújlak Nagykanizsai járás

2677. Zala megye Zalavár Keszthelyi járás

2678. Zala megye Zalavég Zalaszentgróti járás

2679. Zala megye Zebecke Lenti járás
”

A Kormány 670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268.  § (4)  bekezdésében, valamint az  adóigazgatási 
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami adó- és vámhatóság jár el törvény vagy kormányrendelet által hatáskörébe utalt végrehajtási 
eljárásokban.”
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2. §  A NAV Korm. rendelet a következő I/B. Fejezettel egészül ki:
„I/B. FEJEZET
FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEHÉREDÉSÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG
3/B.  § (1) A  Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) elnökét, 
elnökhelyettesét és tagjait a NAV-ot irányító miniszter (e § alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) határozatlan 
időtartamra bízza meg.
(2) A Bizottságba
a) hat tagot az adóügyekért felelős államtitkár,
b) egy tagot a NAV vezetője
jelöl.
(3) A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
(4) A  Bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek, amelyet a  miniszter 
vezetése alá tartozó minisztérium saját költségvetéséből biztosít.
(5) A Bizottság önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, a titkársági feladatait a NAV látja el.”

3. §  A NAV Korm. rendelet 5. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Irányítás)
„l) ellátja az  Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az  érintett információk tárolására szolgáló 
elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i 
(EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikke, 19.  cikke, 41.  cikk (1), (2), (5) és (6)  bekezdése, 42.  cikk 
(3) bekezdése, 45. cikke, 48. cikke és a 49. cikke által meghatározott feladatokat;”

4. §  A NAV Korm. rendelet 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás ellátja)
„g) a Magyarországon megtartandó OECD nemzetközi adóügyi szeminárium lebonyolításával kapcsolatos”
(feladatokat.)

5. §  A NAV Korm. rendelet 14. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei igazgatóságok ellátják)
„c) az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus 
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i  
(EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 42. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést.”

6. §  A NAV Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Repülőtéri Igazgatóság ellátja az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk 
tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai 
szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 42. cikk (2) bekezdése szerinti 
utólagos adatrögzítést.”

7. §  A NAV Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  eljárás meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, az  eljárást – kivéve az  adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a  továbbiakban: Avt.) 57/B. alcíme szerint 
folytatott eljárásokat – a cselekmény elvégzésének helye szerinti megyei igazgatóság folytatja le.”

8. §  A NAV Korm. rendelet 28. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Bevetési Igazgatóság által jogkövetési vizsgálat keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzést követően 
az ellenőrzés befejezésére, illetve – amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges – a jogkövetési vizsgálat 
keretében további eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a jogkövetési vizsgálatot követő hatósági eljárásra, 
a kapcsolódó vizsgálatra és a kiegészítő ellenőrzésre az általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság 
jogosult.
(1b) Ha a  helyszíni ellenőrzést az  (1a)  bekezdésben foglalt eljárásokon túl a  Bevetési Igazgatóság végzi, akkor 
az ellenőrzést követő hatósági eljárásra az általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság jogosult.”
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9. §  A NAV Korm. rendelet 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet 
szerinti kötelezettségek ellenőrzését az  ellenőrzött telephelye, üzlete szerinti megyei igazgatóság és a  Repülőtéri 
Igazgatóság végzi.”

10. §  A NAV Korm. rendelet 18. alcíme a következő 45. §-sal egészül ki:
„45. § Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság folytatja le az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a helyszíni 
szemlét azon személyek tekintetében – ide nem értve a  KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt adózókat –, akiknek, 
illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található.”

11. §  A NAV Korm. rendelet 18. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) Az  EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv helyszíni szemlét illetékességi területén kívül is 
végezhet.
(2) A Vtv. 201. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy 
indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező területi szervet.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a  Vtv. 201.  §-a szerinti 
kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti.”

12. §  A NAV Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 21/C. és 21/D. alcímmel egészül ki:
„21/C. Telefonos ügyintézésre vonatkozó különös illetékességi szabály
56/C.  § A  telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben történő ügyintézést és tájékoztatást a  KAVIG 
hatáskörébe tartozó adózók kivételével – az  általános illetékesség szerint illetékes megyei igazgatóság mellett  – 
az  adózó általános illetékességétől függetlenül a  rendszer véletlenszerű ügyelosztása alapján, országos 
illetékességgel a NAV Baranya, Csongrád-Csanád és Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága látja el.

21/D. A gépjárműadóval kapcsolatos különös illetékesség
56/D. § Az adóztatási feladatokat az ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében a gépjárműre kiadott 
ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely 
(ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság látja el.”

13. §  A NAV Korm. rendelet 57. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, jogkövetési 
vizsgálat keretében az  adózónál fellelhető eszközök informatikai adatmentését, adatelemzését és az  adózó által 
a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai 
rendszerek vizsgálatát a KAVIG bármely adózónál jogosult lefolytatni.”

14. §  A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a  KAVIG jár el az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében a  regisztrációs adó, illetve az  illetékügyek kivételével, ide nem értve a  soron kívüli adómegállapítás során 
kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási 
bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]
„h) a  NAV vezetőjének, szakmai helyetteseinek valamint foglalkoztatottainak adóügyében, kivéve a  helyszíni 
ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést;”

15. § (1) A NAV Korm. rendelet 90. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Bevetési Igazgatóság
a) – az  adóellenőrzés és a  Vtv. szerinti áruk ellenőrzése kivételével – ellátja a  NAV hatáskörébe tartozó 
jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében az  állami adó- és vámhatóság feladatát meghatározó 
jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket és egyéb helyszíni eljárási cselekményeket, így különösen 
az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82.  §-a szerinti ellenőrzéseket, 
valamint a  jogkövetési vizsgálatokat, továbbá ellenőrzi a  pénztárgépek üzemeltetésével, szervizelésével 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítését;
b) végzi a NAV tv. 36/M. §-a szerinti feladatokat;
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c) megteszi a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok 
megsértésének észlelése, gyanúja esetén a  jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a  bizonyítékok 
biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket;
d) ellátja az eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halasztást 
nem tűrő esetben lefoglalást foganatosít, és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé megteszi a szükséges 
intézkedéseket;
e) az állami adó- és vámhatóság vezetőjének bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásért felelős szakmai 
helyettesének egyedi engedélyével közreműködik a megyei adó- és vámigazgatóságokon, azok határátkelőhelyein, 
valamint a Repülőtéri Igazgatóságnál felmerülő egyes feladatok ellátásában.
(2) Kizárólag a Bevetési Igazgatóság végzi
a) a fémkereskedőnek nem minősülő személy helyszíni eljárást igénylő fémkereskedelmi hatósági ellenőrzését;
b) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzéseket;
c) a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtását;
d) a nyomozó hatóság felkérése alapján az  elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzését, 
kísérését;
e) a – 86. § (1) bekezdés g) pontja szerint ellátott személyi védelem kivételével – NAV nyomozó szervei által elrendelt 
személyi védelmet;
f ) az őrzésvédelmi − így különösen a Pénzügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete és a NAV 
feladatellátása szempontjából kiemelkedően fontos objektum védelmével kapcsolatos − feladatokat;
g) a NAV saját hatáskörében lefoglalt dolgok élőerős őrzésével, kísérésével összefüggő feladatokat, valamint 
anyagi javak őrzését, kísérését és szállítását, továbbá a  NAV más szervének felkérése alapján a  lefoglalt dolgok 
megsemmisítése során a helyszín biztosítását;
h) a szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák kiképzését, melyet térítés ellenében a  rendvédelmi szervek, 
a Magyar Honvédség, valamint a hasonló tevékenységet ellátó külföldi társszervek részére is végezhet;
i) a NAV tv. 36/E. § (3) bekezdése alapján meghatározott feladatokat;
j) a NAV tulajdonát képező fegyverzeti és rendészettechnikai eszközök kezelését a  NAV Országos Fegyverzeti 
Raktárban.”

 (2) A NAV Korm. rendelet 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Bevetési Igazgatóság folytatja le
a) a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;
b) az ismeretlen személy által hátrahagyott jövedéki termékekkel kapcsolatos eljárást, ha az  első intézkedést 
a Bevetési Igazgatóság tette;
c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján végzett ellenőrzése során felderített jogsértéssel 
kapcsolatos hatósági eljárást;
d) az általa felderített, a NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések tekintetében a szabálysértési eljárást, ha az eljárás 
gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja.”

16. §  A NAV Korm. rendelet 98. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az 5. § l) pontja, a 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére 
és az  érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és 
alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet 
végrehajtását szolgálja.”

17. §  A NAV Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „alkalmazottja” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottja” szöveg,
b) 7. § f ) pontjában az „eljárással kapcsolatos” szövegrész helyébe az „eljárással kapcsolatos, valamint” szöveg,
c) 12.  §-ában a „Repülőtéri Igazgatóság, valamint” szövegrész helyébe a „Repülőtéri Igazgatóság, a  Bevetési 

Igazgatóság, valamint” szöveg,
d) 11. alcíme címében az „Igazolásokkal, nyilvántartásba vétellel,” szövegrész helyébe az „Igazolásokkal, egyes 

nyilatkozatokkal, nyilvántartásba vétellel,” szöveg,
e) 22.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az „átvétele és nyilvántartásba vétele” szövegrész helyébe az „átvétele és 

nyilvántartásba vétele, feldolgozása, érvényességének megállapítása” szöveg,
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f ) 16. alcíme címében az „Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös hatáskör és 
illetékesség” szövegrész helyébe az  „Ellenőrzési ügyben alkalmazandó különös hatásköri és illetékességi 
szabályok” szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében a „megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei 
igazgatóság, a KAVIG, illetve a Repülőtéri Igazgatóság” szöveg,

h) 29. § (1) bekezdés c) pontjában az „az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt” szövegrész helyébe 
az „az első helyen megjelölt vagyonszerző lakóhelye, székhelye szerint illetékes, a  Magyar Állam öröklése 
esetén az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt” szöveg,

i) 52. § (1) bekezdésében a „hatósági ellenőrzést” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzést, valamint a 90. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti hatósági ellenőrzést” szöveg,

j) 52.  § (4)  bekezdésében az „az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
igazgatóságok jogosultak” szövegrész helyébe az „a Bevetési Igazgatóság jogosult” szöveg,

k) 52.  § (5)  bekezdésében az „az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
igazgatóságok is jogosultak” szövegrész helyébe az „a Bevetési Igazgatóság jogosult” szöveg,

l) 52. § (6) bekezdésében az „ellenőrzést lefolytató” szövegrész helyébe az „ellenőrzés helye szerinti” szöveg,
m) 56/A.  § (1)  bekezdésében a „valamint az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII. törvény (a  továbbiakban: Avt.) 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 
91.  § (7)  bekezdése, 102.  §-a, valamint a  113.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe a „valamint az  Avt. 48.  § 
(4)  bekezdése, 65.  § (9)  bekezdése, 70.  § (8)  bekezdése, 82.  § (5)  bekezdése, 90.  § (3)  bekezdése, 91.  § 
(7) bekezdése, 102. §-a, 112. §-a, valamint 113. § (3) bekezdése” szöveg,

n) 63. § (1) bekezdés e) pontjában a „kormánytisztviselői és közalkalmazottai adóügyében” szövegrész helyébe 
a „kormánytisztviselői és közalkalmazottai, honvédelmi alkalmazottai és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai 
adóügyében” szöveg,

o) 63. § (1) bekezdés i) pontjában az „Art. XIII. fejezetében meghatározott külföldi illetőségű adózók” szövegrész 
helyébe az  „Áfa törvény XIX/A–XIX/B. Fejezetében meghatározott, belföldön gazdasági céllal nem 
letelepedett adóalanyok” szöveg,

p) 66.  § d)  pontjában a  „kapcsolatos helyszíni szemle” szövegrész helyébe a  „kapcsolatos egyéb helyszíni 
eljárások” szöveg,

q) 1.  melléklet B) cím 7.  pont f )  alpontjában az  „illetékességi területe Baranya megye” szövegrész helyébe 
az „illetékességi területe – e rendeletben meghatározott eltérésekkel – Baranya megye” szöveg,

r) 1.  melléklet B) cím 7.  pont i)  alpontjában az  „illetékességi területe Csongrád-Csanád megye” szövegrész 
helyébe az „illetékességi területe – e  rendeletben meghatározott eltérésekkel – Csongrád-Csanád megye” 
szöveg,

s) 1.  melléklet B) cím 7.  pont j)  alpontjában az  „illetékességi területe Fejér megye” szövegrész helyébe 
az „illetékességi területe – e rendeletben meghatározott eltérésekkel – Fejér megye” szöveg

lép.

18. §  Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet
a) 3/A. § (1) bekezdés d) –f ) pontja,
b) 5. § e) pontjában, 15. § (2) bekezdés h) pontjában a „külön jogszabály szerinti” szövegrész,
c) 5. § o) pontja,
d) 7/B. alcíme,
e) 7. § e) pontjában a „valamint” szövegrész,
f ) 35. § (3) bekezdésében az „a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel” szövegrész,
g) 46–48. §-a,
h) 52. § (5) bekezdésében az „és (4)” szövegrész,
i) 66. § c) pontja,
j) 71. §-ában a „– külön jogszabály szerinti –” szövegrész,
k) 90. § (3), (6) és (7) bekezdése,
l) 91. § h) pontjában a „valamint” szövegrész,
m) 96. §-a,
n) 97. §-a.
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2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Adóig. vhr.) 
a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az  ügycsoportok változása esetén az  adóhatóság a  korábbi bejelentéseket a  képviseleti jogosultságok 
lehetőség szerinti legszélesebb körű megtartásával megfelelteti az  új ügycsoportoknak. Ha a  megfeleltetés 
a  korábbi bejelentésekhez képest tartalmi változást eredményez, az  adóhatóság értesíti az  adózót és 
meghatalmazottját a változásról, valamint arról, hogy ha az adózó, illetve meghatalmazottja az értesítés közlésétől 
számított 8 napon belül a  képviseleti jog kapcsán új bejelentést nem tesz, az  adóhatóság a  megfeleltetett 
jogosultságokat a nyilvántartásba hivatalból bejegyzi.”

20. §  Az Adóig. vhr. 23. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„23. A távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó, valamint távértékesítést teljesítő adózókra 
vonatkozó különös szabályok
54. § (1) E fejezet rendelkezéseit
a) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a Közösség területén nem letelepedett adóalany által nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó nem európai uniós különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre,
b) az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, termék Közösségen belüli távértékesítésére, az  elektronikus 
felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítésre és a  belföldön letelepedett adóalany által nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozó európai uniós különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre, valamint
c) az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, harmadik államból importált termék távértékesítésére 
vonatkozó különös szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 
az Európai Unió más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban 
letelepedett adóalanynak belföldön, az  Art. 193.  §-a szerinti elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített 
általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával kapcsolatos elsőfokú eljárásban.
55.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott adóügyek elektronikus 
intézésének biztosítása érdekében külön hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott adóügyek elektronikus 
intézésének biztosítása érdekében a  személyes azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően hozzáférhető 
informatikai rendszert működtet.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (2)  bekezdésében meghatározott adóügyek elektronikus intézésének 
érdekében – az adózó választásának megfelelően – külön hozzáférhető informatikai felületet működtet.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó a bejelentkezés során 
általa megadott azonosítóval és a bejelentkezés során meghatározott jelszóval rendelkezzen.
56.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdésében meghatározott adóügyek távolról történő 
intézéséhez olyan online felületet biztosít, amelyen keresztül intézett adóügyeket az  adózón, a  képviselőn és 
az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, harmadik államból importált termékek távértékesítésére 
vonatkozó különös szabályozás alapján eljáró közvetítőn (a  továbbiakban: közvetítő) kívül csak az  állami adó- és 
vámhatóság ismerhet meg.
(2) Az adózó
a) az 54. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárások esetében a személyes azonosítást követően hozzáférhető,
b) az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetében az 55. § (1) bekezdése szerinti
online felületen keresztül teljesíti az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nem adóalanyok részére 
történő szolgáltatásnyújtásra, termék Közösségen belüli távértékesítésére, egyes belföldi termékértékesítésre 
vonatkozó különös szabályok és a  harmadik államból importált termék távértékesítésére vonatkozó különös 
szabályok szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési és bevallási kötelezettségét.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az online felületen megadható adatokat (a továbbiakban: online adatlap), valamint 
az eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatot (azonosító szám) informatikai rendszerében tárolja. Az adózó, képviselője és 
a közvetítő az állami adó- és vámhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.
(4) Az  54.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézése esetében az  online 
adatlap útján teljesítendő bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja 
az időbélyegzőben szereplő időpont.
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(5) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti eljárás során hozott határozatát, 
végzését és értesítéseit az adózó, a képviselő vagy a közvetítő tárhelyére küldi meg, az 54. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti eljárások esetében elektronikus levélben közli az adózóval vagy a képviselőjével.
(6) Az 54. § (1) bekezdésében meghatározott adóügyekben az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag az adózó, 
képviselője vagy a közvetítő által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti.”

21. §  Az Adóig. vhr.
1. 100. § b) pont bb) alpontjában a „3 300 000 000” szövegrész helyébe a „3 700 000 000” szöveg,
2. 101. § a) pontjában az „1 030 000 000” szövegrész helyébe az „1 130 000 000” szöveg,
3. 101. § b) pontjában a „227 000 000” szövegrész helyébe a „250 000 000” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 17. § o) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 20. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

23. §  A 3. §, az 5–6. § és a 10. § az Uniós Vámkódex alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására 
szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 
2019. június 21-i (EU) 2019/1026 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés t)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím, a 13. alcím és a 32. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 11. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés j) és 
p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51.  § (6)  bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján,
a 15. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 20. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 23. 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,
a 24. alcím tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 6.  pont a), c), d) és 
e) alpontjában, valamint 16. pont a) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés 
d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont 
a)  alpontjában, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 340. § 12. pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 29. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 340. § 1. és 5–7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 38. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 38. §-ában az „a rendvédelmi szervek tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja tartózkodási helyének bentlakásos iskolára (tanfolyamra) vezénylés” szövegrész helyébe 
az „a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört 
betöltő foglalkoztatottja tartózkodási helyének bentlakásos iskolára (tanfolyamra) vezénylés vagy átrendelés” 
szöveg lép.

2. A személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással 
kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról 
szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „hivatásos állományú szolgálatban lévő tagja” 
szövegrész helyébe a „szolgálatban lévő, pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg lép.

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III.  pont 
1.35.  alpontjában a  „hivatásos állományú tagjainak” szövegrész helyébe a  „pénzügyőri munkakört betöltő 
foglalkoztatottjainak” szöveg lép.

 4. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (6)  bekezdésében  
„a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya” szövegrész helyébe „a rendvédelmi 
szervek hivatásos állománya és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai” 
szöveg lép.

5. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-
toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” 
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg lép.

6. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. 
(VIII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában a „rendvédelmi szervek és a NAV hivatásos állománya” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi szervek hivatásos állománya és a NAV pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg lép.

7. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, az Országgyűlési Őrség, 
a büntetés-végrehajtás szervezetének hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja számára lőfegyver tartása 
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az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak 
a  17. számú melléklet szerinti kérelem megfelelő kitöltése útján megtett nyilatkozata alapján a  hivatásos, 
pénzügyőri, illetve a  katonai szolgálatra egészségi és pszichikai vagy pszichológiai szempontból alkalmas. 
A  hivatásos, pénzügyőri, illetve a  katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása esetén a  munkáltató – ha 
a  lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír – köteles e  körülményről az  engedélyt 
megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni.”

8. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló  
51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.)  
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja;” szöveg lép.

9. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. pontjában 
a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati,” szöveg lép.

10. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában a  „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági 
szolgálati,” szöveg lép.

11. Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.)  
Korm. rendelet 1.  § f )  pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a  hivatásos állományú 
tagok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal személyi állományából a  pénzügyőr státuszú foglalkoztatottak, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományából azok, akik 2020. december 31-én a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományába tartoztak, illetve akik” szöveg lép.

12. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés 
és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A határterületről, valamint a  határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 
szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „ , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és 
a  nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú tagja” szövegrész helyébe az „és a  nemzetbiztonsági szolgálat 
hivatásos állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” 
szöveg lép.

13. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és 
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a  létszámleépítések 
megelőzése érdekében a  részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 
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1.  § c)  pont ca)  alpontjában a „kormányzati szolgálati jogviszony,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati 
jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg lép.

14. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

14. §  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
az „az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,” szövegrész helyébe az „az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény,” szöveg lép.

15. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A területrendezési tervezési jogosultságról és a  területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság 
kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében a „kormányzati szolgálati,” szövegrész 
helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati,” szöveg lép.

16. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010.  
(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/B. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  biztonsági vezető az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti minősített 
adatot kezelő szervvel]
„h) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban”
(áll.)

17. §  Az R1.
a) 4/B. § (2) bekezdés f ) pontjában a „jogviszonyban vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyban,” szöveg,
b) 4/B. § (2) bekezdés g) pontjában a „jogviszonyban” szövegrész helyébe a „jogviszonyban, vagy” szöveg,
c) 5.  § (2)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg,
d) 10. § (4) bekezdésében, 10/A. § (3) bekezdésében, 11. § (7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés a) pontjában 

a  „közalkalmazotti jogviszonya,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti jogviszonya, adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonya,” szöveg

lép.

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011.  
(XII. 29.) Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „hivatásos állományának tagjai” szövegrész helyébe a „hivatásos 
állományának tagjai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai” szöveg lép.

18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet módosítása

19. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  melléklet  
III. cím 1.  pontjában a „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági 
szolgálati,” szöveg lép.
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19. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében a „kormányzati 
szolgálati,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati,” szöveg lép.

20. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

21. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B.  § 
(2a)  bekezdésében a „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági 
szolgálati,” szöveg lép.

21. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

22. §  Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdés f ) pontja.

22. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdés a) pontja.

23. 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

24. §  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 17. § 
(3) bekezdés b) pontjában az „a rendőrség, illetve a vámszerv olyan hivatásos állományú tagjai” szövegrész helyébe 
az „a rendőrség olyan hivatásos állományú tagjai, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal olyan pénzügyőri munkakört 
betöltő foglalkoztatottjai” szöveg lép.

24. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

25. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. §  Hatályát veszti a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a) 4. § (1) bekezdés g) pontja,
b) 10. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 10. § (3a) bekezdése.
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26. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

27. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a) 15.  melléklet K1-8 Költségvetési kiadások cím K1. Személyi juttatások alcím K1101.  pont a)  alpontjában 

a  „honvédelmi alkalmazottak,” szövegrész helyébe a  „honvédelmi alkalmazottak, a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak,” szöveg,

b) 15.  melléklet K1-8 Költségvetési kiadások cím K1. Személyi juttatások alcím K1104.  pontjában 
a „túlszolgálatért” szövegrész helyébe a „túlszolgálatért, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottját a túlmunkáért” szöveg

lép.

27. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Hatályát veszti a  közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1.  § 
(6) bekezdése.

28. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az  érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdésében a „hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe 
a „hivatásos szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

29. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és 
a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, 
feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10.  §-ában a „közalkalmazott,” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott,” szöveg lép.

30. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (2) bekezdésében 
a „miniszter határozatban,” szövegrész helyébe a „miniszter határozatban vagy” szöveg lép.

32. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. §-a,
b) 3.  § 4.  pontjában az „ , a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a  rendvédelmi szerv 

felügyeletét ellátó miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész,
c) 3.  § 5.  pontjában az „ , a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a  Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 17/B. § (17) bekezdésében felsorolt pótlékok” szövegrész,
d) 16.  § (1)  bekezdésében az  „ , a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a  kiemelt 

munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész,
e) 16. § (2) bekezdésében a „vagy az állami adó- és vámhatóság vezetője” szövegrész,
f ) 23. § (6) bekezdése,
g) 30. § (3) bekezdése,
h) 32. § (4) bekezdése,
i) 33. § 3. pontjában az „ , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a kiemelt munkáltatói 

jogkör gyakorlója” szövegrész.
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31. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó 
vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az  adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és 
bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 31. pontjában a „107. alcíme szerinti szociális 
gondoskodás körébe tartozó ellátásnak” szövegrész helyébe a „107. alcíme szerinti szociális gondoskodás körébe 
tartozó ellátásnak, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi  
CXXX. törvény 174. és 175.  §-a szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásnak, illetve a  kiegészítő 
hozzátartozói támogatásnak” szöveg lép.

32. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.)  
Korm. rendelet 1.  § 7b.  pontjában a  „honvédelmi alkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg lép.

33. A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai 
irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a  szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében a „kormányzati szolgálati 
jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban” szöveg lép.

34. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 
378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) 
Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében a „közszolgálati tisztviselő,” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselő, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott,” szöveg lép.

35. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
4.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában a  „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti, adó- és 
vámhatósági szolgálati,” szöveg lép.

36. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a „közalkalmazotti 
jogviszonyban,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban,” szöveg lép.

37. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

39. §  A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a  kormányzati igazgatási szerveket és azok 
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés 
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a)  pontjában az „a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény”, továbbá 
a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői, adó- és vámhatósági” szöveg lép.

38. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 19.  § (4)  bekezdésében 
a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban,” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.

39. Záró rendelkezések

41. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246. § a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a III. fejezet, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
2020. évi CXXX. törvény 246. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a IV. fejezet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az V. fejezet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a VI. fejezet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a VII. fejezet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a VIII. fejezet tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 109.  § tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246.  § 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110.  § tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111.  § tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112.  § tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246.  § 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113.  § tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény  
246. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra (a továbbiakban: NAV) és a NAV – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) 2.  §-a szerinti – 
személyi állományára terjed ki, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 (2) A II–VI. Fejezet hatálya a munkavállalókra nem terjed ki.
 (3) A II–IV. Fejezet hatálya a tisztjelöltekre nem terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  foglalkoztatott: a NAV Szj. tv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti foglalkoztatott;
2.  pénzügyőr: az a foglalkoztatott, aki miniszteri rendeletben meghatározott pénzügyőri munkakört lát el.

II. FEJEZET
NAPIDÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

3. Belföldi kiküldetés többletköltségének fedezetére és a napidíjra vonatkozó szabályok

3. § (1) Belföldi kiküldetés esetén a  foglalkoztatott az  élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a  kiküldetés 
időtartamára napidíjra jogosult.

 (2) A  napidíj mértéke 460 forint. A  napidíj átalányként is elszámolható, ha a  foglalkoztatott havonta, rendszeresen 
kiküldetésben végez munkát. Az  átalányt a  napidíj és a  havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (3) A  napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni, és annak összegét tíz forintra 
felkerekítve kell megállapítani. Nem számolható el napidíj, ha a  kiküldetésben töltött idő a  négy órát nem éri el. 
A napidíj fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idő a nyolc órát nem éri el.

 (4) Kiküldetés esetén a  NAV – a  napidíjon felül – köteles a  foglalkoztatott számára megfizetni a  kiküldetés során 
felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit.

4. Ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok

4. §  Az  ideiglenes – három hónapot meg nem haladó – külföldi kiküldetés esetén a  foglalkoztatott a  tartós 
külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
jogosult napidíjra és egyéb juttatásokra.

III. FEJEZET
KIRENDELÉSSEL, VEZÉNYLÉSSEL, VALAMINT A KIRENDELTEK, VEZÉNYELTEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL, 
JOGAIVAL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

5. Más szervhez kirendelés, vezénylés

5. § (1) A  NAV Szj. tv. 54.  § (1)  bekezdése szerinti kirendelési vagy vezénylési megállapodás (a továbbiakban együtt: 
megállapodás) tartalmazza különösen:
a) a megállapodással érintett felek megnevezését és jogállását,
b) a más szervnél történő munkavégzés helyét, kezdő időpontját és időtartamát,
c) a betöltendő munkakör vagy ellátandó feladat megjelölését,
d) a munkáltatói jogkört gyakorló személyeket és azok munkáltatói jogköreit,
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e) a  kirendeltet, vezényeltet a  kirendelés, vezénylés tartamára megillető illetményt vagy az  annak alapjául 
szolgáló besorolást,

f ) a  kirendeltet, vezényeltet megillető jogosultságok és az  őt terhelő kötelezettségek meghatározását, 
a NAV-nál fennálló továbbképzési kötelezettség megnevezését és teljesítési határidejének várható időpontját,

g) a kirendeltet, vezényeltet megillető járandóságok viselésének és biztosításának módját, valamint
h) a  kirendeltnek, vezényeltnek arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a  megállapodásban foglaltakat 

megértette és azok ismeretében a kirendelésbe, vezénylésbe beleegyezik.
 (2) A megállapodást a NAV-val folytatott egyeztetés alapján a fogadó szerv készíti elő.
 (3) A  megállapodás a  kirendelés, vezénylés tartama alatt a  megállapodást aláíró felek egyetértésével módosítható, 

a  kirendelés, vezénylés tartama azonban a  módosítással sem lépheti túl a  NAV Szj. tv. 54.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott időtartamot.

6. § (1) A  kirendelést vagy vezénylést a  NAV vezetője kirendelési okiratban vagy – pénzügyőr vezénylése esetén – 
állományparancsban – rendeli el.

 (2) A  megállapodás a  kirendelési okirat vagy az  állományparancs mellékletét képezi. A  kirendelési okirat vagy 
az állományparancsot akkor lehet kiadmányozni, ha a megállapodást már valamennyi fél aláírta.

7. § (1) A kirendelés, vezénylés kezdeményezésére a fogadó szerv vezetője – saját döntése vagy a NAV megkeresése alapján –  
jogosult.

 (2) A  fogadó szerv vezetője a  kirendelés, vezénylés kezdeményezéséről a  kirendelés, vezénylés tervezett kezdő 
időpontjának, céljának és az  ellátandó munkakörnek vagy feladatnak a  megjelölésével legalább a  kirendelés, 
vezénylés tervezett kezdő időpontját harminc nappal megelőzően értesíti a NAV vezetőjét. A NAV hozzájárulásával 
a kezdeményezés ennél rövidebb határidővel is elfogadható.

 (3) Ha a  kirendelésre, vezénylésre jelölt foglalkoztatott felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető szolgálati érdekre 
hivatkozva a  kirendelés, vezénylés mellőzését vagy elhalasztását kéri, a  NAV vezetője a  kezdeményezővel történő 
egyeztetést követően dönt a  kirendelés, vezénylés mellőzéséről vagy a  kirendelés, vezénylés kezdő időpontjának 
módosításáról.

 (4) A  szakdiplomataként történő kihelyezés érdekében történő kirendelésre, vezénylésre az  (1)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően a  fogadó szerv formális kezdeményezése nélkül is – a  NAV megkeresése vagy hivatalból, 
a megállapodás alapján – sor kerülhet.

8. §  A fogadó szerv vezetője a megállapodás kézhezvételét követő tizenöt napon belül intézkedik
a) a munkakör ellátására kirendelt, vezényelt esetében a kirendeltnek, vezényeltnek a fogadó szervnél történő 

munkakörbe kinevezése iránt, meghatározott feladat ellátására kirendelt, vezényelt esetében annak 
a  munkakörnek a  meghatározása iránt, amelynek szabályai a  kirendelt, vezényelt fogadó szervnél történő 
munkavégzésére irányadóak, valamint

b) a kirendelt, vezényelt illetményének és járandóságainak megállapítása iránt.

9. § (1) A  kirendelés, vezénylés a  megállapodásban meghatározott vagy a  NAV Szj. tv. 54.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott időtartam letelte napján megszűnik. A  megszűnésről a  NAV vezetője tájékoztatja a  kirendeltet, 
vezényeltet.

 (2) Ha a fogadó szerv vezetője vagy a NAV vezetője a kirendelés, vezénylés megszüntetését kezdeményezi, a kirendelés, 
vezénylés megszüntetésére irányuló kezdeményezésben megjelöli a  kirendelés, vezénylés megszüntetésének  
a NAV Szj. tv. 56. § (1) bekezdésében, illetve a (4) bekezdésben meghatározott okát és az azt alátámasztó indokokat.

 (3) A kirendelés, vezénylés megszüntetésére irányuló kérelmét a kirendelt, vezényelt a fogadó szerv vezetőjéhez nyújtja 
be, és azt a fogadó szerv haladéktalanul továbbítja a NAV vezetőjének.

 (4) A  NAV vezetője szolgálati érdekre hivatkozva a  kirendelés, vezénylés megszüntetését abban az  esetben 
kezdeményezheti, ha
a) a kirendelt vagy vezényelt fegyelemsértést, bűncselekményt vagy szabálysértést követett el,
b) a  vezényelt pénzügyőr életvitele kifogásolhatóvá vált, vagy a  kirendelt, vezényelt foglalkoztatott ellen 

méltatlansági eljárást kell indítani,
c) a  kirendelt, vezényelt a  szolgálati jogviszonyából eredő továbbképzési kötelezettségét önhibájából nem 

teljesíti,
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d) a  NAV-nál vagy a  miniszter vezetése, irányítása alatt álló szervnél pályázat vagy kiválasztási eljárás 
eredményeként a  kirendelt, vezényelt vezetői munkakörbe, vagy nem vezetői munkakörbe kinevezését 
tervezik, vagy

e) a kirendelt, vezényelt pályázattal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE) oktatói, nevelői 
munkakört nyert el,

f ) az egyéb szolgálati érdekből szükségessé vált.
 (5) A  NAV vezetője a  kirendelést, vezénylést – a  NAV Szj. tv. 56.  § (1)  bekezdése szerinti halasztás esetét kivéve –  

a  megszüntetés kezdeményezése során megjelölt nappal, ennek hiányában azonnali hatállyal szünteti meg, 
az  érintettet a  megszüntetésről egyidejűleg értesíti. Ha a  kirendelés, vezénylés megszüntetését a  kirendelt, 
vezényelt kezdeményezte, a  NAV vezetője a  kérelem (3)  bekezdés szerinti benyújtásától számított harminc napon 
belül, a megszüntetésről szóló döntés kiadmányozásának napjával szünteti meg a kirendelést, vezénylést.

 (6) A  kirendelés, vezénylés megszüntetéséről szóló munkáltatói intézkedés meghatározza a  kirendelés, vezénylés 
megszüntetésének napját.

 (7) A  más szerv vezetője köteles tájékoztatni a  NAV vezetőjét, ha a  kirendelt, vezényelt foglalkoztatottal szemben 
fegyelmi vagy méltatlansági eljárás lefolytatását tartja indokoltnak.

6. A más szervhez kirendelt vagy vezényelt foglalkoztatása, a más szervhez kirendelt, vezényelt és 
a más szerv jogai és kötelezettségei

10. § (1) A más szervhez kirendeltet és vezényeltet – a szolgálati jogviszonyából eredően – a más szervhez vezénylésének, 
kirendelésének tartamára – feltéve, hogy a  megállapodásban a  felek másban nem állapodtak meg – az  alábbi 
kötelezettségek terhelik:
a) a NAV vezetője vagy a miniszter által elrendelt továbbképzésen való részvétel,
b) pénzügyőr esetében a NAV-nál előírt egyenruha és felszerelési tárgyak beszerzése és tartása,
c) a  szolgálati jogviszonnyal összefüggő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági feltételeknek 

megfelelés, az alkalmassági feltételek vizsgálatán való részvétel.
 (2) A  más szervhez kirendelt, vezényelt a  továbbképzési kötelezettségét a  kirendelést, vezénylést megelőzően 

betöltött munkaköre alapján meghatározott kötelezettség szerint teljesíti. Ha a  más szervhez kirendelés, 
vezénylés időtartama alatt a  foglalkoztatott a  fogadó szerv továbbképzésére vonatkozó szabályoknak megfelelő 
továbbképzésen vesz részt, az  a  NAV vezetőjének döntése alapján a  NAV-nál elfogadott továbbképzésként 
elfogadható.

 (3) A fogadó szerv köteles a más szervhez kirendelt, vezényelt részére biztosítani az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szabadidőt.

 (4) Indokolt esetben a  foglalkoztatottnak továbbképzésen való, vagy az  alkalmassági feltételek vizsgálatán való 
részvételi kötelezettségét a NAV vezetője a kirendelés vagy vezénylés megszűnését követő időpontra halaszthatja, 
ezt a  megállapodásban rögzíteni kell. A  továbbképzésen, vagy az  alkalmassági vizsgálaton való részvételi 
kötelezettség elhalasztása miatt a foglalkoztatottat joghátrány nem érheti, a kirendelés, vezénylés időtartama alatt 
az egyéb munkaügyi intézkedések szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a továbbképzésen és az alkalmassági 
vizsgálaton megjelent és eredményesen megfelelt volna.

 (5) A  (4)  bekezdéstől eltérően alkalmassági vizsgálaton való részvételre kötelezhető a  foglalkoztatott,  
ha a rendelkezésre álló adatok alapján feltehető, hogy egészségkárosodási ellátásra lesz jogosult.

11. § (1) A  kirendeltet vagy vezényeltet a  NAV Szj. tv.-ben meghatározott jogosultságokon túl a  kirendelésének vagy 
vezénylésének tartama alatt is megilletik az alábbi jogosultságok:
a) a NAV-nál magasabb besorolású munkakör betöltésére meghirdetett pályázaton való részvétel és a pályázat 

elnyerése esetén – a kirendelés vagy vezénylés megszüntetésével – a munkakör betöltése,
b) a NAV-nál felsőoktatási intézménybe felvételre meghirdetett pályázaton való részvétel és a pályázat elnyerése 

esetén – a kirendelés vagy vezénylés megszüntetésével – a tanulmányok folytatása,
c) a NAV által nyújtott vagy nyújtható lakhatási támogatás,
d) a NAV foglalkoztatottjait megillető egészségügyi ellátás.

 (2) A  kirendeltet vagy vezényeltet a  fogadó szervnél a  NAV Szj. tv.-ben meghatározott jogosultságokon túl az  alábbi 
jogosultságok illetik meg:
a) a  fogadó szervnek az  ellátott munkakör szerinti foglalkoztatottaira vonatkozó kedvezmények és 

támogatások, ha azokban a kirendelt vagy vezényelt a NAV-tól nem részesült,
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b) a kirendeléssel vagy vezényléssel – így különösen az utazással, költözéssel, szállás biztosításával – kapcsolatos 
költségek megtérítése.

 (3) A  NAV Szj. tv. 55.  § (4)  bekezdése szempontjából a  kirendelés vagy vezénylés előtt a  munkakörében elért 
illetményként a  kirendeltet vagy vezényeltet a  kirendelés vagy vezénylés előtti napon megillető, egy hónapra 
számított távolléti díj összegét kell figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni a  teljesítményértékelés alapján 
kapott juttatást.

 (4) Ha a  fogadó szervnél az  ellátott munkakörre tekintettel megállapítható illetménynek az  összege kevesebb 
a (3) bekezdés szerint megállapított, a kirendelés vagy vezénylés előtt a munkakörében elért távolléti díjnál, akkor  
– az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  különbözetet kereset-kiegészítésként kell folyósítani a  kirendelt vagy 
vezényelt részére.

 (5) A  felek – a  kirendelt vagy vezényelt kifejezett hozzájárulásával – megállapodhatnak abban, hogy a  kirendelés, 
vezénylés tartamára a  kirendelt vagy vezényelt részére a  fogadó szervnél megállapított illetmény nem éri el 
a kirendelés vagy vezénylés előtt a munkakörében elért távolléti díj összegét, azonban a kirendelt vagy vezényelt 
megállapított illetménye ebben az  esetben sem lehet kevesebb, mint a  fogadó szervnél ellátott munkakörre 
érvényes bérrendszernek, besorolásnak megfelelő illetménynek az  összege. E  bekezdés szerinti megállapodás 
esetén a kirendeltet vagy vezényeltet a (4) bekezdés szerinti kereset-kiegészítés nem illeti meg.

7. Kirendelés vagy vezénylés a NAV irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumba vagy 
a miniszter által irányított szervhez

12. § (1) A  NAV irányítására kijelölt miniszter (a továbbiakban miniszter) által vezetett minisztériumba vagy az  általa 
irányított szervhez történő, a foglalkoztatottnak a NAV Szj. tv. 57. §-ában meghatározott kirendelésére, vezénylésére 
az 5–11. §-t az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A kirendelésről vagy vezénylésről szóló határozatban a miniszter rendelkezik
a) arról, hogy a  NAV Szj. tv. 57.  §-a szerinti kirendelésre vagy vezénylésre meghatározott munkakör, álláshely 

vagy feladat ellátására kerül-e sor,
b) a  kirendelés vagy vezénylés ideje alatt a  kirendeléssel vagy vezényléssel betöltendő álláshely vagy 

meghatározott feladatra kirendelés vagy vezénylés esetében az  ellátandó feladathoz kapcsolódó álláshely 
jogállási jellegéről,

c) az illetmény megállapításának rendjéről, valamint
d) a juttatások, járandóságok viseléséről.

 (3) Ha a kirendelés vagy vezénylés nem a miniszter által vezetett minisztériumba történik, a munkakör és az illetmény 
meghatározásáról – a  kirendelésről vagy vezénylésről szóló, (2)  bekezdés szerinti határozatban meghatározott 
keretek között – a  fogadó szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője külön munkáltatói okirat kiadásával 
gondoskodik.

13. § (1) A kirendelést vagy vezénylést a miniszter, a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára és a NAV Szj. 
tv. § 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv vezetője kezdeményezheti.

 (2) A kirendelés vagy vezénylés kezdeményezője a kirendelés vagy vezénylés kezdeményezéséről annak tervezett ideje 
előtt legalább harminc nappal a foglalkoztató szerv vezetőjét a NAV vezetője útján értesíti. E határidőtől a miniszter 
a szolgálati érdekre tekintettel eltérhet.

 (3) Ezen alcím szerinti kirendelésről vagy vezénylésről, ha a  kirendelés vagy vezénylés elrendelése a  miniszter 
munkáltatói jogkörébe tartozik, megállapodást nem kell készíteni, a kirendelt, vezényelt beleegyezését a kirendelés 
vagy vezénylés lényeges – az  5.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontja szerinti – tartalmát is tartalmazó iraton írásban kell 
rögzíteni. A kirendeléssel vagy vezényléssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a kirendelésről, vezénylésről 
szóló határozatban kell rendelkezni.

14. § (1) A  kormánytisztviselői feladat ellátására kirendelt vagy vezényelt foglalkoztatott illetményére és foglalkoztatására 
a 10. és 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) Ha a foglalkoztatottat a minisztériumba vezetői álláshelyre rendelik ki vagy vezénylik, a foglalkoztatással kapcsolatos 
költségek a fogadó szervet terhelik.
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 (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a kirendelés vagy vezénylés elrendelésekor a miniszter eseti jelleggel is dönthet 
úgy, hogy az  érintett foglalkoztatásával kapcsolatos költségek vagy azok egy része a  fogadó szervet terhelik.  
Ebben az  esetben a  költségek viselésével kapcsolatos rendelkezéseket a  kirendelésről vagy vezénylésről szóló 
határozat tartalmazza.

15. § (1) A  munkakörbe vagy álláshelyre kirendeltek vagy vezényeltek esetében az  5–11.  §-nak az  illetménnyel és egyéb 
járandóságokkal kapcsolatos rendelkezéseit a NAV Szj. tv. 57. §-ában foglalt eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni.

 (2) A  munkakörbe vagy álláshelyre kirendeltek vagy vezényeltek esetében az  álláshelyre helyezésről és az  álláshely 
alapján meghatározott illetmény meghatározásáról a  fogadó szerv vezetője külön munkáltatói okiratban vagy 
állományparancsban gondoskodik.

 (3) A  munkakörbe vagy álláshelyre kirendeltek vagy vezényeltek esetében a  9.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal 
ellentétben a  kirendelés vagy vezénylés megszüntetésének okát és indokát a  kezdeményezésben nem kell 
megjelölni.

8. Kirendelés, vezénylés ügyészi szervezethez

16. §  Az ügyészi szervezethez történő kirendelésre, vezénylésre az 5–11. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Kirendelés, vezénylés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre

17. § (1) A  foglalkoztatottat a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló törvény alapján az NKE és a NAV között kötött megállapodás keretében a NAV vezetője oktatói, 
nevelői munkakörbe kirendeli, vezényli, ha
a) azt az egyetem rektora kezdeményezte, vagy
b) a  foglalkoztatott pályázattal oktatói, nevelői vagy oktatással, oktatásigazgatással összefüggő munkakört 

nyert el.
 (2) Ha a kirendelés vagy vezénylés az (1) bekezdésben nem említett munkakörbe történik, a kirendelésre, vezénylésre 

az 5–11. §-t kell alkalmazni.

18. § (1) A  NAV Szj. tv. 59.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott rendészeti felsőoktatási illetménykiegészítés mértékét 
az NKE Fenntartójának egyetértésével, úgy kell megállapítani, hogy az azzal kiegészített illetmény
a) rektor esetében legfeljebb 1 082 200 forint,
b) rektor-helyettes, dékán és karon kívüli intézet igazgatója esetében legfeljebb 1 004 900 forint,
c) dékán-helyettes és karon kívüli intézet igazgató-helyettese esetében legfeljebb 927 600 forint,
d) kari tanszékvezető, intézetigazgató és egyetemi tanár esetében legfeljebb 850 300 forint,
e) vezetői munkakört be nem töltő, tudományos fokozattal rendelkező esetében 773 000 forint,
f ) egyéb vezetői munkakört betöltő esetében legfeljebb 695 700 forint
lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben nem említett oktatói, nevelői munkakört ellátó kirendelt vagy vezényelt részére a  kimagasló 
szakmai tudás és tevékenység elismeréseként az  NKE Fenntartójának egyetértésével megállapított rendészeti 
felsőoktatási illetménykiegészítés nem haladhatja meg a 154 600 forintot.

10. Külföldre vezénylés

19. § (1) A  pénzügyőr a  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdése alapján a  miniszter által történő külföldre vezénylését a  miniszter 
a NAV vezetője véleményének kikérését követően rendeli el. A NAV vezetőjének véleménye nem köti a minisztert.

 (2) A külföldre vezényléshez szükséges beleegyezésről, valamint a NAV Szj. tv. 60. § (4) bekezdésében meghatározott 
tájékoztatás tudomásulvételéről a pénzügyőr a vezénylést megelőzően írásban nyilatkozik.

 (3) A  pénzügyőr a  külföldre vezényléssel járó, a  NAV Szj. tv.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeni 
ellátásra
a) a NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdése alapján történő külföldre vezénylés esetén – a b) és c) pontban meghatározott 

kivétellel – a 11. alcímben,
b) az  összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálat céljából külföldre vezénylés esetén  

a 12. alcímben,
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c) a  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén, az  Európai Unió 
intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és 
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló kormányrendeletben

meghatározottak szerint jogosult.
 (4) Ha a külföldre vezénylés a NAV Szj. tv. 62. §-ában meghatározott szolgálatteljesítésre irányul, a 21–28. §-t nem kell 

alkalmazni.

20. § (1) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti külföldre vezénylés esetében a  miniszter a  pályázat 
támogathatóságáról
a) a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet céljai,
b) a pályázattal elvárt eredmény,
c) a pályázatban meghatározott tevékenységnek Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival, valamint 

Magyarország és a NAV érdekeivel való összeegyeztethetősége,
d) a NAV-ot terhelő költségek, és
e) a szolgálati érdek
figyelembevételével dönt. A miniszter nem köteles indokolni a döntését.

 (2) A NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdés b) pontja alapján a külföldre vezénylés akkor rendelhető el, ha a pénzügyőr
a) a külföldre vezénylésbe beleegyező nyilatkozatát a munkáltatói jogkör gyakorlójának átadta,
b) a  külföldre vezénylés feltételeit és a  részére járó, valamint általa igénybe vehető juttatásokat, 

költségtérítéseket és egyéb ellátásokat tartalmazó külföldre vezénylési megállapodást aláírta,
c) a külföldre vezényléshez előírt egészségi alkalmassági feltételeknek megfelel, és
d) a missziós feladatra történő felkészítésen részt vett.

 (3) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján külföldi feladatellátásra vagy külföldi képzésben történő 
részvételre történő külföldre vezénylés a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek teljesülése, valamint 
– ha a felkészítés szükséges – a külföldi feladatellátásra történő felkészítésen való részvétel esetén rendelhető el.

11. A külföldre vezényelteket megillető juttatások, költségtérítések és ellátmány

21. § (1) A NAV Szj. tv. 60 § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján külföldre vezényeltet megillető juttatások, költségtérítések és 
ellátások fedezetét – jogszabály vagy megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a  NAV költségvetéséből kell 
biztosítani.

 (2) A  külföldre vezénylés helye szerinti pénzügyi viszonyokra tekintettel az  euróban megállapított juttatás, 
költségtérítés a  Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama (a továbbiakban: hivatalos árfolyam) alapján 
a  kifizetés napján érvényes euró forintra váltási árfolyamának megfelelő összegben a  külföldre vezénylés helye 
szerinti pénznemben vagy amerikai dollárban is folyósítható.

 (3) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja alapján külföldre vezényelt részére kérelmére legfeljebb  
600 euró összeghatárig illetményelőleg biztosítható a  vezénylés idejére megállapított hazai illetménye terhére. 
Az  illetményelőleg törlesztése érdekében a  NAV a  külföldre vezénylés kezdő időpontját követő hónaptól 
a külföldre vezényelt illetményéből havi 100 euró értékben a követelését a levonáskor érvényes hivatalos árfolyam 
figyelembevételével levonhatja.

22. § (1) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján külföldre vezényelt a  pályázaton elnyert pozíció betöltéséig  
– a külföldre vezénylést megelőző napon rá irányadó távolléti díjon kívül – jogosult a NAV-tól
a) az elnyert pozíció ellátására kijelölt helységbe kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítésére,
b) a pozíció betöltésének helye szerinti országban érvényes egészségbiztosításra,
c) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás megkötésére és
d) ha a külföldre vezénylés időtartama a tizenkét hónapot meghaladja, évente legalább egy alkalommal a haza- 

és visszautazás költségeinek megtérítésére.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti egészségbiztosítás összegét a  külföldre vezényelt részére a  NAV megelőlegezi. 

Több biztosító igénybevételének lehetősége esetén az alapvető ellátások szempontjából legkedvezőbb költséggel 
járó lehetőséget kell igénybe venni.

 (3) Az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ellátásra a külföldre vezényelt akkor jogosult, ha az érintett ellátást a pályázatot 
kiíró nemzetközi szervezet a  pályázati kiírás értelmében nem biztosítja, valamint a  külföldre vezényelt részére 
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a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet által megállapított illetmény egy napra eső összege vagy napidíj a 60 eurót 
nem haladja meg.

 (4) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján külföldre vezényelt részére kiutazási költségelőleg fizethető,  
ha a  pályázatot kiíró nemzetközi szervezet a  kiutazáshoz szükséges menetjegyet, járművet vagy költségtérítést 
előzetesen nem biztosította, de a  költség viselését a  pályázatot kiíró nemzetközi szervezet számára a  pályázat 
vagy a  pályázatot kiíró nemzetközi szervezet pozícióra vonatkozó szabályai előírták. A  kiutazási költségelőleggel 
a külföldre vezényeltnek az első alkalommal történő hazatérésekor a NAV felé el kell számolnia.

 (5) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján külföldre vezényelt részére a  külföldi szolgálatteljesítési helyen 
várható megélhetési költségekre vagy a  szolgálat ellátását befolyásoló körülményekre tekintettel a  miniszter 
legfeljebb napi 20 euró összegig napidíj-kiegészítést állapíthat meg.

23. § (1) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldre vezényelt – a  besorolása szerinti illetményének 
folyósításán kívül – jogosult a NAV-tól:
a) külszolgálati ellátmányra,
b) kiküldetési díjra,
c) lakhatással összefüggő költségtérítésre,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítésére,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosításra,
f ) személyre szóló élet- és balesetbiztosításra, és
g) ha a külföldre vezénylés időtartama a tizenkét hónapot meghaladja, évente legalább egy alkalommal a haza- 

és visszautazás költségeinek megtérítése.
 (2) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ellátásra a külföldre vezényelt akkor jogosult, ha az érintett ellátást a missziót 

létrehozó nemzetközi szervezet vagy nemzetközi megállapodás nem biztosítja.
 (3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti egészségbiztosításra a 22. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

24. § (1) Ha a  missziót létrehozó nemzetközi megállapodás vagy a  misszióban való részvételről szóló döntésben 
az Országgyűlés vagy a Kormány másképpen nem rendelkezik, a NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
külföldre vezényelt a  külföldre vezénylés időtartamára külszolgálati ellátmányra a  (2)–(8)  bekezdésben foglaltak 
szerint jogosult.

 (2) A külszolgálati ellátmány
a) alapellátmányból, alapellátmány-kiegészítésből és beosztási pótlékból, továbbá – az  (5)  bekezdésben 

meghatározott esetben – határrendészeti kiegészítésből áll, valamint
b) a (7) bekezdésben meghatározott esetben missziós kiegészítéssel egészíthető ki.

 (3) Az  alapellátmány a  misszióban való részvétel – így különösen létfenntartás, közlekedés – fedezetére szolgáló 
juttatás mértékét a  külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint a  rendfokozati állománycsoporthoz tartozás 
figyelembevételével az 1. melléklet határozza meg.

 (4) Az  alapellátmány-kiegészítés a  misszióban ellátandó feladat kockázatainak, valamint az  éghajlati viszonyokból 
adódó megterhelés ellensúlyozását szolgáló juttatás, mértékét a  kockázati szint, valamint az  éghajlati viszonyok 
figyelembevételével az 1. melléklet tartalmazza. Az ellátandó feladat kockázataként kell figyelembe venni a misszió 
tevékenységi helye szerinti országban vagy országon belüli térségben fennálló
a) fegyveres vagy azzal fenyegető konfliktust, annak intenzitását,
b) közbiztonsági helyzetet és
c) egészségügyi kockázatokat.

 (5) A  más ország határrendészeti tevékenysége hatékonyságának erősítése céljából három hónapot meg nem 
haladó időtartamra külföldre vezényelt állomány a  végrehajtott feladatokkal járó egészségügyi kockázatok, 
illetve a  fokozott megterheléssel járó, határterületen történő feladatvégzés ellentételezéseként havi 200 euró 
határrendészeti kiegészítésre jogosult.

 (6) A  beosztási pótlék a  misszióban betöltött beosztás szintjének megfelelően megállapított juttatás, mértékét 
az 1. melléklet tartalmazza. Ha a  tervezett beosztás szintje az 1. mellékletben foglaltak alapján nem azonosítható, 
akkor a beosztás szintjének meghatározásához a missziót létrehozó nemzetközi szervezettől kell állásfoglalást kérni.

 (7) Ha a  NAV Szj. tv. 60. § (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldre vezényelt a  feladatait a  Magyar Honvédség 
alárendeltségébe tartozó kontingens tagjaként látja el, a  külföldre vezénylést elrendelő missziós kiegészítést 
állapíthat meg. A  missziós kiegészítés egy hónapra számított mértékét úgy kell megállapítani, hogy azzal együtt 
a  külszolgálati ellátmány bruttó mértéke legfeljebb a  Magyar Honvédségnek az  azonos misszióban részt vevő, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11067

azonos beosztást betöltő tagját megillető, a külföldi szolgálatot teljesítők járandóságaira vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerint bruttósított ellátmány összegéig terjedhet.

 (8) Nem jár külszolgálati ellátmány a  külföldre vezényelt részére az  ideiglenes hazatérés időtartamára, kivéve,  
ha az ideiglenes hazatérés szolgálati érdekből történik, vagy ha a külföldre vezényelt a misszió működési szabályai 
alapján kiadott szabadságot vesz igénybe. Nem jár továbbá külszolgálati ellátmány arra az időtartamra sem, amely 
alatt a  külföldre vezényelt betegség, baleseti sérülés miatti szolgálatképtelenség miatt, gyógyítás, gyógyulás 
céljából Magyarországon tartózkodik, kivéve, ha a  betegség, a  baleseti sérülés a  misszióban ellátott szolgálata 
során, neki fel nem róható okból következett be és a misszióban való további részvétele a felgyógyulását követően 
folytatható.

25. §  Ha a NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt a misszió feladat- és hatáskörrel rendelkező 
vezetőjének rendelkezése alapján a  misszió működési területén kívül köteles szolgálati feladatot ellátni, és 
e kiküldetés költségeit nem térítik meg, vagy természetben nem biztosítják, a külföldre vezényelt kiküldetési díjként 
napi 20 euróra jogosult, azzal, hogy az így igénybe vett kiküldetési díj havonta a 200 eurót nem haladhatja meg.

26. § (1) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldre vezényelt részére a  külföldi szolgálatteljesítési helyen 
– jogszabály vagy a  misszióra vonatkozó nemzetközi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a  NAV 
a  külföldre vezényelt feladatkörének és a  külföldi szolgálatteljesítési hely körülményeinek megfelelő elhelyezést 
biztosít a külföldre vezényelt által a saját nevében megkötött bérleti szerződés útján. Az elhelyezés során a külföldre 
vezényelt részére biztosítani kell a  folyamatosan, megfelelően karbantartott, berendezett lakást vagy az  annak 
biztosításához szükséges költségtérítést.

 (2) A  külföldre vezényelt részére a  lakásnak a  NAV által történő rendelkezésre bocsátásánál a  lakáscélú állami 
támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, a  szolgálati 
követelményeket, gazdaságossági szempontokat, továbbá a  külföldi szolgálatteljesítési helyen érvényesülő 
sajátosságokat kell figyelembe venni. Ha a  külföldre vezényelt a  méltányolható lakásigényt meghaladó méretű 
lakást bérel, igényel, az ebből eredő költségkülönbözet őt terheli.

 (3) A lakásbérlet kapcsán felmerülő ingatlanközvetítési díj a NAV-ot terheli.
 (4) A lakás berendezési tárgyainak cseréjéről vagy az ennek megfelelő költségtérítésről a NAV gondoskodik.
 (5) A  lakásbérleti díjat, továbbá a  lakásban elhelyezett, a  NAV tulajdonát képező berendezési és felszerelési 

vagyontárgyak, valamint az  ingóságok biztosítási díját, a  lakásbérletnél kifizetett letét összegét, továbbá  
– ha az  a  rendeltetésszerű használat ellenére szükségessé vált – a  lakásberendezés javításának és cseréjének 
költségeit a NAV megtéríti.

 (6) A magántulajdonú vagyontárgyak biztosításának díja a külföldre vezényeltet terheli.
 (7) A lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások – így különösen a villany-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatás, fűtés, hűtés, 

szemétszállítás – díja a külföldre vezényeltet terhelik.

27. § (1) Ha a  missziót létrehozó nemzetközi megállapodásból, továbbá az  Országgyűlésnek vagy a  Kormánynak 
a  misszióban való részvételről szóló döntéséből más nem következik, a  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján külföldre vezényelt a  külföldi szolgálatteljesítési helyre történő kiutaztatását és hazatérését a  NAV vagy 
– a NAV és a Magyar Honvédség vagy az e szerveket irányító miniszterek erre vonatkozó megállapodása alapján – 
a Magyar Honvédség biztosítja.

 (2) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldre vezényelt esetében a  szolgálati érdekből történő 
hazarendelés, baleseti sérülés vagy betegség miatti ideiglenes hazatéréshez az  utazást vagy annak költségeit  
a NAV biztosítja vagy megtéríti.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben – feltéve, hogy a  hazatérés nem fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárásra 
tekintettel történik – a  NAV a  szárazföldi közlekedési eszköz esetén legfeljebb 200 kg, repülővel történő utazás 
esetén 50 kg személyes csomag szállítását biztosítja. Ha az utazás a Magyar Honvédség szállítóeszközein történik, 
a szállítható személyes csomag méretére és tömegére vonatkozó korlátozásokra a Magyar Honvédség állományára 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. E  rendelkezés alkalmazásában személyes csomagnak a  külföldre vezényelt 
személyes használati eszközeit és ruházatát, továbbá a részére kiadott, rendszeresített egyenruházati terméket kell 
tekinteni. Nem tekinthető személyes csomagnak a  külföldi szolgálat ellátásához a  NAV által biztosított lőfegyver, 
védőfelszerelés és más technikai eszköz.
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28. § (1) Ha nemzetközi kötelezettségvállalásból vagy megállapodásból más nem következik a NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdés 
c)  pontja alapján külföldi feladatellátásra vagy külföldi képzésben történő részvételre történő külföldre vezényelt 
a külföldre vezénylést megelőző napon rá irányadó távolléti díjon kívül
a) kiküldetési ellátmányra,
b) kiküldetési díjra,
c) lakhatással összefüggő költségtérítésre,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítésére,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosításra,
f ) személyre szóló élet- és balesetbiztosításra és
g) képzési költségek megtérítésére
jogosult a NAV-tól.

 (2) A  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján külföldre vezényelt a  külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint 
a  rendfokozati állománycsoporthoz tartozás figyelembevételével az  1.  mellékletben meghatározott mértékű 
kiküldetési ellátmányra jogosult.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti ellátásra a  25–27.  §-t, az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti egészségbiztosításra 
a 22. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

 (4) A NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján szolgálati érdekből tanulmányok folytatására külföldre vezényelt 
képzéssel kapcsolatos költségeit, a tandíjat, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges, az oktatási intézmény 
által előírt eszközöket – így különösen a  tankönyvet, taneszközöket, elektronikus eszközöket, internetet –,  
ha azokat a  képzésről szóló megállapodás szerint a  fogadó külföldi szerv vagy oktatási intézmény nem biztosítja 
térítésmentesen, a NAV számla vagy az oktatási intézmény igazolása alapján megtéríti. A tanulmányok folytatásához 
szükséges eszközök céljából biztosítható költségtérítés mértéke oktatási félévenként a  300 eurót nem haladhatja 
meg, ettől a korlátozástól indokolt esetben a NAV vezetője eltérhet.

 (5) Ha a  NAV Szj. tv. 60.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti külföldre vezénylésre rendvédelmi műveleti célból kerül 
sor, a  miniszter szolgálati érdekből elrendelheti az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kiküldetési ellátmány helyett  
a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külszolgálati ellátmány alkalmazását.

12. Az összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálat céljából külföldre vezénylés 
feltételei, rendje és az érintettet megillető juttatások

29. §  Ezen alcím alkalmazásában
1.  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó: a  kihelyező vezető által a  kihelyező okiratban engedélyezett, 

a tartós külszolgálatot teljesítő összekötő tiszttel a külföldi állomáshely szerinti országban közös háztartásban 
élő, vele életvitelszerűen együtt lakó
a) házastársa,
b) élettársa,
c) vérszerinti, örökbefogadott, nevelt vagy mostohagyermeke addig, amíg a  nemzeti köznevelésről 

szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a  tanévnek a  végéig, 
amelynek időtartama alatt a  gyermek a  huszadik életévét, a  fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a huszonharmadik 
életévét betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben 
tanul;

2.  harmadik ország: olyan állam, amely nem tagállama az Európai Uniónak;
3.  kihelyező vezető: a miniszter vagy a NAV vezetője;
4.  kihelyező szerv: a NAV;
5.  külföldi állomáshely: az Európai Unió tagállamában vagy harmadik országban lévő hivatal vagy iroda, amelyet 

az összekötői tevékenység ellátása érdekében nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján más állam 
bűnüldöző szervénél, európai uniós ügynökségnél, intézménynél vagy nemzetközi bűnüldözési szervezetnél 
hoztak létre, vagy amelyet e célból rendelkezésre bocsátottak;

6.  összekötő tiszt: a  tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó pénzügyőr, akit 
a  külföldi állomáshelyre tartós külszolgálatra külföldre vezényeltek, és akinek feladata, hogy a  NAV-ot 
képviselve kapcsolatot tartson az  adott állam bűnüldöző szerveivel, európai uniós ügynökséggel, 
intézménnyel vagy nemzetközi szervezettel abból a  célból, hogy hozzájáruljon a  bűncselekmények 
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megelőzéséhez vagy nyomozásához a  közvetlen, gyors és hatékony, valamint a  nemzeti rendszerbe 
illeszthető együttműködés biztosítása révén;

7.  tartós külszolgálat: az  a  külföldi állomáshelyen teljesített szolgálat, amelynek tervezett időtartama  
– megszakítás nélkül – a három hónapot meghaladja.

30. §  Az  összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából azon tiszti, főtiszti vagy tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó pénzügyőrt lehet külföldre vezényelni,
a) aki a külföldi állomáshelynek megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkezik,
b) aki a  jogszabályban meghatározott, a külszolgálatot megelőző alkalmassági vizsgálatok eredménye alapján 

a kijelölt külföldi állomáshelyen folytatandó tartós külszolgálatra alkalmas,
c) aki a  kihelyező szerv vagy a  kihelyező vezető által előzetesen – a  külföldi állomáshely sajátosságaira és 

az összekötő tiszti feladatokra tekintettel – meghatározott szakmai követelményeknek megfelel,
d) akinél – a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör esetében – a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 

nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg, valamint
e) aki ellen nincs folyamatban büntető-, méltatlansági vagy fegyelmi eljárás.

31. § (1) Ha a  kihelyező vezető a  miniszter, a  pénzügyőr összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálatra 
történő külföldre vezénylésére a NAV vezetője tesz javaslatot.

 (2) A javaslat tartalmazza
a) a javasolt személy

aa) személyazonosító adatait és rendfokozatát,
ab) szolgálati helyét,
ac) munkakörét,
ad) képzettségre és szakmai tapasztalataira vonatkozó, az  összekötő tiszti munkakör betöltése 

szempontjából releváns információkat,
b) a külföldi állomáshely megnevezését,
c) az  összekötő tiszti munkakör tervezett feladatkörét, az  azzal elérni kívánt célokat, valamint munkaköri 

leírását,
d) a javasolt mandátumterületet,
e) a külföldre vezénylés javasolt időtartamát,
f ) a  javasolt személy tanácsosi vagy főtanácsosi munkakörbe történő besorolására és a  szorzószám 

meghatározására irányuló javaslatot,
g) a  részletes költségvetési kihatások megállapításához és a  személyügyi intézkedésekhez szükséges 

további adatokat, így a  lakhatással, a  gépjárműhasználattal, a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók 
kihelyezésével, a  külföldi munkavégzés során felmerülő költségekkel: telefon, protokolláris költségek, 
biztosítás, devizaellátmánnyal kapcsolatos adatokat.

32. § (1) Az  összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálatra történő vezénylésről a  kihelyező vezető 
a  kihelyező okiratban rendelkezik. A  kihelyező okiratnak tartalmaznia kell a  tartós külszolgálat ellátásával 
kapcsolatos minden lényeges kérdést, így különösen
a) a kihelyező szerv megnevezését;
b) az összekötő tiszt

ba) nevét, születési nevét, rendfokozatát, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
bb) hazai munkakörének megnevezését és besorolását,
bc) hazai illetményét és egyéb járandóságait,
bd) külföldi állomáshelyén betöltendő munkakörének megnevezését, munkaköri kulcsszámát és 

szorzószámát;
c) a külföldi állomáshely megnevezését;
d) a tartós külszolgálat kezdő időpontját és a külföldre vezénylés várható időtartamát;
e) az összekötő tiszt havi devizaellátmányát és az e rendelet alapján meghatározott egyéb juttatásait;
f ) a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

születési nevét, családi jogállását, valamint a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóra nézve járó havi 
devizaellátmányt vagy családtagi pótlékot;
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g) a  külföldi állomáshelyre és a  visszautazáshoz, valamint a  szabadságra történő hazautazáshoz biztosított 
utazási napok számát;

h) a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozók külföldi – alap- és középfokú – oktatási vagy óvodai nevelési 
költségei viselésének mértékét és időtartamát;

i) az  összekötő tiszt és a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
feltételeket;

j) a külföldön használt szolgálati gépjármű fenntartási költségeit;
k) a protokolláris költségeket;
l) az  összekötő tiszt kötelezettségeit és jogosultságait, a  tartós külszolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb 

feltételeket;
m) az összekötő tiszt irányításának módját.

 (2) A kihelyező okirathoz csatolni kell az összekötő tiszt részletes munkaköri leírását.
 (3) A kihelyező okiratot a kihelyező szerv készíti elő, és azt a javasolt személy írásos beleegyező nyilatkozatával együtt 

felterjeszti a külföldre vezénylés elrendelésére hatáskörrel rendelkező kihelyező vezetőnek.
 (4) Az  (1)–(3)  bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a  külföldre vezénylés alatt a  pénzügyőrnek más külföldi 

állomáshelyre történő áthelyezése miatt a külföldre vezénylés módosítása szükséges. Ebben az esetben a külföldre 
vezénylést módosító okiratban az (1) bekezdés d) pontja szerinti, a tartós külszolgálat kezdő időpontja mellett a más 
külföldi állomáshelyre történő áthelyezés napját is fel kell tüntetni.

33. § (1) Az összekötő tisztet a tartós külszolgálat időtartamára összekötő tanácsos vagy összekötő főtanácsos munkakörbe 
kell besorolni, az összekötő tiszt munkaköri feladatainak megfelelően.

 (2) A külföldre vezénylést megelőzően vezetői munkakört betöltő összekötő tisztet összekötő főtanácsos munkakörbe 
kell besorolni.

 (3) Az  összekötő tanácsos és az  összekötő főtanácsos részére megállapítható szorzószámok kereteit és a  munkaköri 
kulcsszámokat a 2. melléklet tartalmazza.

 (4) A  szorzószámot a  2.  mellékletben meghatározott keretek között a  külföldi állomáshely sajátosságainak, valamint 
az összekötő tiszt munkaköri feladatainak megfelelően kell megállapítani, amelyek változása esetén a szorzószám 
a tartós külszolgálat időtartama alatt módosítható.

34. § (1) Az összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából történő külföldre vezénylés megszűnik
a) a kihelyező okiratban meghatározott idő leteltével,
b) a kihelyező okiratban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) a szolgálati jogviszony megszűnésével.

 (2) Az  összekötő tiszti szolgálat teljesítésére irányuló tartós külszolgálat céljából történő külföldre vezénylés 
megszüntethető
a) a felek közös megegyezésével,
b) a kihelyezés visszavonásával,
c) az összekötő tiszt kérelmére.

 (3) A külföldre vezénylés (2) bekezdés b) pontja alapján történő megszüntetéséhez az összekötő tiszt egyetértése nem 
szükséges.

 (4) A külföldre vezénylés (1) bekezdés szerinti megszűnéséről vagy (2) bekezdés szerinti megszüntetéséről a kihelyező 
vezető határozatot hoz.

35. § (1) A külföldre vezénylés a 34. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott visszavonással a tartós külszolgálat bármely 
szakaszában megszüntethető, ha
a) az összekötő tiszt ellen indított fegyelmi vagy méltatlansági eljárás elmarasztaló határozattal zárult, és tartós 

külszolgálatának folytatása az  általa elkövetett kötelezettségszegés, illetve az  általa tanúsított magatartás 
miatt a kihelyező szervtől nem várható el,

b) utólag kiderül, hogy az összekötő tiszt a kihelyezés 30. § szerinti feltételeinek már a kihelyezéskor sem felelt 
meg,

c) az összekötő tiszt tartós külszolgálati munkaköre ellátására alkalmatlan minősítést kapott,
d) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálatok eredménye alapján a kijelölt állomáshelyen a tartós 

külszolgálatra alkalmatlan,
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e) a külföldi állomáshely megszűnik, illetve működését bármely okból a kihelyező vezető tartósan – kilencven 
napot meghaladóan – szünetelteti, vagy

f ) kivételesen fontos szolgálati érdekből ez indokolt.
 (2) A  külföldre vezénylésnek a  kihelyezés visszavonásával történő megszüntetését a  vezényelt kinevezése szerinti  

NAV szerv vezetője kezdeményezi a NAV vezetőjénél.

36. § (1) Más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetén a  tartós külszolgálatot folyamatosnak kell tekinteni.  
A más külföldi állomáshelyre történő áthelyezés esetében az áthelyezést megelőző és azt követő külföldre vezénylés 
időtartama együttesen nem haladhatja meg a NAV Szj. tv. 60. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot.

 (2) A más külföldi állomáshelyre történő áthelyezéshez is az összekötő tiszt egyetértése szükséges.
 (3) A más külföldi állomáshelyre történő áthelyezésről a kihelyező vezető határozatot hoz.

37. §  A  kihelyező szerv a  külföldre vezénylés megszűnéséről, megszüntetéséről, valamint a  más külföldi állomáshelyre 
történő áthelyezésről – ha annak bekövetkezése előre látható – a  tervezett időpontot legalább három hónappal 
megelőzően az összekötő tisztet írásban értesíti.

38. § (1) Az  összekötő tiszt a  tartós külszolgálat időtartama alatt a  NAV állományának jutalmazási rendszerében előírtak 
szerint jutalmazható.

 (2) A tartós külszolgálat tartama alatt az összekötő tisztet – illetményén felül – a maga és a családtagi pótlékra jogosító 
hozzátartozói külföldi létfenntartásával, valamint a  tartós külszolgálati tevékenységgel kapcsolatos költségeinek 
fedezésére szolgáló devizaellátmány, devizaellátmány-pótlék, valamint az  e  rendeletben meghatározott egyéb 
juttatások illetik meg.

39. § (1) Az összekötő tiszt devizaellátmányának havi összege
a) a  tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a  munkavállalók 

alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok 
kifizetéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: KüM R.) országonként meghatározott alapellátmány és

b) az  összekötő tiszt részére a  külföldre vezényléskor a  2.  melléklet foglalt keretek között meghatározott 
szorzószám

szorzata.
 (2) Az  összekötő tiszt részére a  devizaellátmány a  tartós külszolgálat megkezdése napjától a  tartós külszolgálat 

megszűnésének vagy megszüntetésének napjáig jár. A  töredékhavi ellátmány kiszámításánál a  tárgyhó naptári 
napjainak számát kell alapul venni.

 (3) Az  összekötő tiszt külföldi állomáshelyén részmunkaidőben foglalkoztatott családtagja is jogosult 
devizaellátmányra, amelynek összegét a foglalkoztatás időtartamának figyelembevételével kell a 2. melléklet szerint 
meghatározott szorzószám alapján megállapítani.

 (4) A  devizaellátmányt a  KüM R. szerinti devizában úgy kell átutalni, hogy az  az összekötő tiszt devizaszámláján 
legkésőbb a  tárgyhónapot követő hónap ötödik napján megjelenjen. A  tartós külszolgálat megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a devizaellátmány a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban is kifizethető.

40. § (1) A KüM R.-ben meghatározott, kiegészítő pótlékra jogosító állomáshelyeken tartós külszolgálatot teljesítő összekötő 
tiszt devizaellátmány-pótlékra jogosult. A  devizaellátmány-pótlék állomáshelyenkénti összegét a  KüM R.-ben 
meghatározott kiegészítő pótléknak megfelelő mértékben kell megállapítani.

 (2) A  töredékhavi devizaellátmány-pótlék kiszámítására, valamint a  devizaellátmány-pótlék átutalására 
a devizaellátmányra vonatkozó szabályok az irányadók.

 (3) A  devizaellátmány-pótlék nem képezi alapját a  családtagi pótléknak és a  devizaellátmány-előlegnek, egyebekben 
azonban a devizaellátmánnyal esik egy tekintet alá.

41. § (1) Az  összekötő tiszt részére a  devizaellátmányon felül a  kihelyező okiratban családtagi pótlékra jogosító 
hozzátartozóként szerepeltetett családtag után a  családtag tényleges kiutazásától a  végleges hazautazásáig  
– a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – családtagi pótlék jár.

 (2) Nem jár családtagi pótlék az után a hozzátartozó után, aki
a) a  tárgyhónapban a  külföldi állomáshely szerinti – a  KüM R.-ben meghatározott – alapösszeget meghaladó, 

külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik, vagy
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b) bármely munkáltatónál külföldön vagy az összekötő tiszt külföldi állomáshelyén teljes vagy napi négy órát 
meghaladó munkaidőben dolgozik.

 (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem megszerzését az összekötő tiszt írásban köteles bejelenteni.
 (4) A családtagi pótlék összege

a) házastárs vagy élettárs után
aa) az  összekötő tiszt devizaellátmányának 25%-a, ha a  családtag nem rendelkezik külföldön szerzett 

jövedelemmel,
ab) az  összekötő tiszt devizaellátmányának 12,5%-a, ha a  családtag bármely munkáltatónál legfeljebb 

négyórás részmunkaidőben dolgozik,
b) a gyermek után a 2,5 szorzószámmal számított devizaellátmány

ba) 10%-a a gyermek tizenkettedik életévének betöltéséig,
bb) 15%-a a gyermek tizenkettedik életévének betöltését követően.

 (5) Az  összekötő tiszt nem jogosult családtagi pótlékra, ha a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó a  külföldi 
állomáshelyet évi kilencven napot meghaladóan elhagyja. Többszöri távollét esetén a  részidőket – az  évi alap- és 
pótszabadság időtartama kivételével – évente össze kell számítani. A házastárs vagy élettárs szülés miatti távolléte 
esetén a  kihelyező szerv vezetője ezen időszak összeszámításától – legfeljebb évi hatvan napig – eltekinthet. 
A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföldi állomáshelyről történő eltávozását az összekötő tiszt az elutazás 
előtt három munkanappal a kihelyező szerv vezetőjének köteles írásban bejelenteni.

 (6) Ha a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó a keresőképtelenség ideje alatt a külföldi állomáshelyen tartózkodik, 
a családtagi pótlékot változatlan összegben kell folyósítani.

 (7) Ha a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó kiutazására az  összekötő tiszt kihelyezését követően kerül sor, 
a kihelyezési okiratot módosítani kell. A módosításnak tartalmaznia kell az érintett családtag kiutazásának dátumát.

42. § (1) Az összekötő tiszt és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói számára a kihelyező szerv köteles – az összekötő 
tiszt feladatkörének, a  család összetételének, létszámának és a  külföldi állomáshely körülményeinek megfelelő –  
elhelyezést biztosítani, az  összekötő tiszt által a  saját nevében megkötött bérleti szerződés útján. Az  elhelyezés 
során a kihelyező szerv biztosítja az összekötő tiszt és családja részére a folyamatosan, megfelelően karbantartott, 
berendezett lakást, az  összekötő tiszt részére megfelelő munkakörülményeket nyújtó irodát, vagy az  ezek 
biztosításához szükséges költségtérítést.

 (2) A  kihelyező szerv a  lakás rendelkezésre bocsátása során figyelembe veszi a  lakáscélú állami támogatásokról 
szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértéket, a  szolgálati követelményeket, 
a  protokolláris kötelezettségeket, a  gazdaságossági szempontokat, továbbá a  külföldi állomáshelyen érvényesülő. 
Ha az  összekötő tiszt a  méltányolható lakásigényt meghaladó méretű lakást bérel, igényel, az  ebből eredő 
költségkülönbözet őt terheli.

 (3) A lakás- és garázsbérlet kapcsán felmerülő ingatlanközvetítési díj a kihelyező szervet terheli.
 (4) A  lakás- és irodaberendezési tárgyak cseréjéről – ha az  irodaberendezési tárgyakat a  külföldi állomáshely nem 

biztosítja – vagy az ennek megfelelő költségtérítésről a kihelyező szerv gondoskodik.

43. § (1) A  lakás- és a  garázsbérlet bérleti díját, a  lakásban elhelyezett, a  kihelyező szerv tulajdonát képező berendezési és 
felszerelési vagyontárgyak, valamint az  ingóságok és a garázs biztosítási díját, a  lakás- és garázsbérletnél kifizetett 
letét összegét, továbbá – ha az  a  rendeltetésszerű használat ellenére szükségessé vált – a  lakásberendezés 
javításának és cseréjének költségeit a kihelyező szerv megtéríti.

 (2) A magántulajdonban álló vagyontárgyak biztosításának díja az összekötő tisztet terheli.
 (3) A lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások – így különösen a villany-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatás, fűtés, hűtés, 

szemétszállítás – díja az összekötő tisztet terhelik. Ha ezek együttes összege egy-egy naptári éven belül meghaladja 
az  összekötő tiszt devizaellátmánya, devizaellátmány-pótléka és családtagi pótléka együttes nettó összegének  
(a továbbiakban együtt: összellátmányának) az 5%-át, az ezt meghaladó részt a kihelyező szerv átvállalja.

 (4) Ha a  lakbér a  külön szolgáltatások alapdíját is magában foglalja, úgy a  szolgáltatások díjául az  összekötő tiszt 
összellátmányának 5%-át kitevő összeget kell megállapítani, amellyel a  kihelyező szerv a  lakbértérítés összegét 
csökkenti. Ennél kisebb mértékű díj megállapítása csak akkor engedélyezhető, ha a lakbérként megtérítendő összeg 
nem éri el az  összekötő tiszt összellátmányának 5%-át. Együtt élő házastársak, élettársak egyazon állomáshelyre 
történő kihelyezése esetén a devizaellátmányuk együttes összegét kell alapul venni.

 (5) A  kihelyező szerv egy mobiltelefon és internet beszerzési költségét, valamint – részletes számla vagy egyéb 
nyilvántartás alapján – a szolgálati beszélgetések és kommunikáció díját megtéríti.
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44. § (1) Az ideiglenes szállodai elhelyezés költségeit a kihelyező szerv viseli.
 (2) A szállás vagy a szálloda kategóriáját a kihelyező szerv által meghatározott szempontok alapján kell megválasztani.

45. § (1) Ha az  összekötő tiszt családtagi pótlékra jogosító gyermeke a  fogadó ország jogszabályai szerint a  kihelyezést 
követően válik tankötelessé vagy óvodai nevelésben való részvételre kötelezetté, a kihelyezési okiratot módosítani 
kell. A kihelyezési okirat módosítását az összekötő tiszt a kihelyező szervnél kezdeményezi.

 (2) Ha a költségkeret felhasználásának engedélyezése a kihelyező vezető külön jóváhagyásához kötött, és a kihelyező 
vezető a  miniszter, az  erre irányuló előterjesztést a  NAV vezetője terjeszti fel. Az  iskoláztatási, óvodai költség 
a befizetést igazoló számla alapján számolható el.

 (3) Ha egészségügyi vagy más okból a  helyi állami iskolarendszer nem vehető igénybe, vagy az  is tandíjköteles, 
az összekötő tisztnek a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozónak tekintendő gyermeke után az átlagos képzési 
követelményeknek megfelelő és átlagos költségszintű alap- és középfokú oktatási intézményben felmerülő 
tandíjköltséget vagy az óvodai nevelésben való részvétel költségét – a (4) bekezdésben foglalt összeghatárig – meg 
kell téríteni.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti, az  óvodai nevelési költségtérítés vagy tandíjköltség-térítés legmagasabb összege 
gyermekenként és tanévenként az  adott országra a  KüM R.-ben meghatározott alapösszeg háromszorosáig 
terjedhet. Ennél nagyobb költségtérítés csak a  kihelyező vezető külön engedélye alapján folyósítható. 
A költségtérítés összegét gyermekenként kell megállapítani és folyósítani. A tandíj vagy az óvodai nevelési költség 
az éves vagy féléves tandíjat és a beiratkozás díját foglalja magában. Nem lehet megtéríteni az oktatási intézmény 
által szervezett kirándulás, szabadidős programok, külön nyelvórák és az iskolabusz költségeit.

46. § (1) A kihelyező szerv által meghatározott feltételekkel
a) az összekötő tiszt részére – a feladat jellegétől függően – a kihelyező szerv szolgálati gépjárművet biztosíthat, 

amelyet engedély alapján magáncélra is igénybe vehet a  belföldön használt szolgálati gépjárművekkel 
azonos feltételek mellett,

b) a saját tulajdonú gépjármű szolgálati célú igénybevétele egyedi elbírálás alapján történhet,
c) a  devizaelőleg felhasználásával vásárolt gépjárművet – a  más jogszabályban meghatározott térítési díj 

ellenében – az összekötő tiszt a kihelyező szerv utasítása alapján összekötő tiszti munkakörével összefüggő 
feladatai ellátására is köteles használni.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott gépjármű kötelező biztosításának, a külföldi állomáshely szerinti országban való 
forgalomba helyezésének költségeit a kihelyező szerv megtéríti.

47. §  A 42–46. §-ban meghatározott költségeket, valamint díjak felmerülését az összekötő tiszt igazolni köteles.

48. §  A  kihelyező szerv az  összekötő tiszt részére a  protokolláris kötelezettségei ellátása érdekében költségkeretet 
engedélyezhet.

49. § (1) Az  összekötő tiszt részére tartós külszolgálata megkezdése alkalmával a  kihelyező szerv vezetője kéthavi bruttó 
alapilletménye összegéig terjedő illetményelőleg folyósítását engedélyezheti a  tartós külszolgálat időtartamának 
megfelelő, de legfeljebb tizenkét havi törlesztéssel.

 (2) Az  összekötő tiszt kérelmére, a  tartós külszolgálat megkezdésekor, egyszeri alkalommal devizaellátmány-előleget 
kell folyósítani, amelynek összege nem haladhatja meg a 2,5 szorzószámmal számított háromhavi devizaellátmány 
összegét.

 (3) A  NAV vezetője az  összekötő tiszt kérelmére – kizárólag gépkocsi vásárlása céljából – a  (2)  bekezdésben 
meghatározottakon felül, 2,5 szorzószámmal számított további hathavi devizaellátmány-előleg folyósítását 
engedélyezheti, amelynek összege nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát.

 (4) Az  összekötő tiszt a  devizaellátmány-előleg felhasználásával vásárolt gépkocsira – a  devizaellátmány-előleg 
törlesztésének időtartamára – köteles a  vásárlással egyidejűleg CASCO vagy annak megfelelő egyéb biztosítást 
kötni.

 (5) A devizaellátmány-előleg kiszámításánál a családtagi pótlékot nem lehet figyelembe venni.
 (6) A  (2)  bekezdés szerinti előleg legfeljebb tíz, a  (3)  bekezdés szerinti pedig legfeljebb harminchat havi részletre, ha 

a tartós külszolgálat tervezett időtartama ennél rövidebb, annak végéig engedélyezhető. A devizaellátmány-előleg 
törlesztését a  felvételét követő negyedik hónapban kell megkezdeni, a  törlesztésnek a  hazatérés napjáig be kell 
fejeződnie.
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 (7) Ha a  tartós külszolgálat – előre nem látható okok miatt – a  devizaellátmány-előleg visszafizetése előtt fejeződik 
be, az  összekötő tiszt az  előleg fennmaradó részét állomáshelyén egy összegben a  felvétel pénznemében vagy 
belföldön legkésőbb a  tartós külszolgálat befejezésétől számított harminc napon belül a  hazatérés időpontjában 
érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaeladási-árfolyamon számítva, forintban köteles 
visszafizetni.

 (8) Ha az  összekötő tiszt a  devizaellátmány-előleget a  tartós külszolgálat befejezésétől számított harminc napon 
belül nem fizeti vissza, a  kihelyező szerv jogosult a  késedelmes napokra a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Ha a  tartós külszolgálat az  összekötő tisztnek 
fel nem róhatóan a  devizaellátmány-előleg visszafizetése előtt fejeződik be, a  törlesztésre a  kihelyező szerv  
a (6) és (7) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

 (9) Az egy évet meg nem haladó időtartamú tartós külszolgálat esetén devizaellátmány-előleg nem adható.

50. § (1) Együtt élő házastársak, élettársak egyazon külföldi állomáshelyre történő kihelyezése esetén a  családtagi pótlék, 
az iskoláztatási költség és a költözés költsége csak az egyiküket illeti meg.

 (2) Az összekötő tiszt az ellátmánnyal kapcsolatos túlfizetésből eredő, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozását 
abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.

 (3) A  devizaellátmány, devizaellátmány-pótlék és a  családtagi pótlék havi kifizetése pénzügyőr részére a  külföldi 
állomáshely országában nyitott fizetési számlára való átutalással történik. Azokon az állomáshelyeken, ahol a fogadó 
ország gazdasága, pénzügyi rendszere súlyos zavarokkal küzd, a kifizetés készpénzben is történhet.

 (4) A  külföldi szolgálat ideje alatt teljesített külföldi kiküldetés napidíjának kifizetése készpénzben vagy a  pénzügyőr 
által megjelölt fizetési számlára való átutalással történik.

51. § (1) A kihelyező szerv köteles az utazási költséget megtéríteni
a) az összekötő tiszt és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföldi állomáshelyre történő első kiutazása 

és végleges hazautazása alkalmával, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,
b) az  összekötő tiszt és a  külföldi állomáshelyen tartózkodó családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó 

szabadságra történő haza- és visszautazásakor évente egy alkalommal,
c) az összekötő tiszt ideiglenes hazarendelésekor,
d) az összekötő tiszt szülője, gyermeke, házastársa és annak szülője, továbbá testvére elhalálozása esetén,
e) az összekötő tiszt és a külföldi állomáshelyen tartózkodó családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó, valamint 

indokolt esetben a kísérőjének szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából hazai intézetbe és 
a külföldi állomáshelyre való visszautazásakor.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  kihelyező szerv indokolt esetben az  összekötő tiszt egyéb utazási 
költségeihez is hozzájárulhat.

 (3) Az  összekötő tiszt és a  családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy 
gyógykezelésre való utazását, illetve kísérő igénybevételének szükségességét a  kihelyező szerv egészségügyi 
szolgálatának a vezetője igazolja.

 (4) Az utazásnál igénybe vehető szállítási eszközt a kihelyező szerv határozza meg.

52. § (1) Ha az összekötő tiszt külföldi szolgálata alatt kiküldetést teljesít, költségtérítésre és – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak 
szerint – külföldi napidíjra jogosult.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségtérítés és külföldi napidíj szempontjából külföldi szolgálatnak kell tekinteni azt is,  
ha az összekötő tiszt a külföldi állomáshely országában teljesít kiküldetést.

 (3) Ha az  összekötő tiszt az  (1)  bekezdés szerinti kiküldetést teljesít, a  külföldi napidíj összege a  KüM R.-ben 
meghatározott külföldi napidíjnak a 25%-a. Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetés időtartama a négy órát nem 
éri el. A napidíj fele jár, ha a kiküldetés időtartama a nyolc órát nem éri el.

 (4) Az összekötő tiszt részére szállásköltség csak a naptári naponként nyolc órát meghaladó távollét esetén jár.
 (5) Az összekötő tisztet magyarországi szolgálati útja alkalmával a Magyarországon töltött időre a belföldi kiküldetésre 

vonatkozó szabályok szerinti térítések illetik meg.

53. § (1) Az  összekötő tiszt és a  vele együtt élő családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói legszükségesebb ingóságai 
kiszállításának indokolt és számlával igazolt költségeit a  külföldi állomáshelyre történő kiutazás és végleges 
hazautazás alkalmával a kihelyező szerv viseli.
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 (2) Ha az  összekötő tiszt az  első kiutazásához, valamint az  ideiglenes vagy végleges hazatéréséhez szolgálati 
gépjárművet vesz igénybe, részére és a  vele együtt utazó, családtagi pótlékra jogosító hozzátartozói részére csak 
az  utazással összefüggésben ténylegesen felmerült, számlával igazolt költségek – így különösen az  üzemanyag, 
szállás, parkolás, autópálya díja – téríthetők, egyéb költségtérítésre nem jogosultak.

 (3) Az  összekötő tiszt részére saját gépjárművel történő utazása esetén az  ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítőkre 
vonatkozó szabályok szerinti költségtérítés jár.

 (4) Gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát és útvonalát a kihelyező szerv határozza meg.

54. §  Az összekötő tisztet az évi rendes szabadsága vagy bármely okból történő ideiglenes hazatérése alatt – a betegség 
miatti hazatérés kivételével – a devizaellátmány változatlan összegben megilleti.

55. § (1) Az összekötő tiszt és családtagi pótlékra jogosító családtagja javára – a külföldön eltöltött időre – a kihelyező szerv 
a külföldi állomáshely szerinti ország egészségügyi ellátásának igénybevételére jogosító biztosítást köt, vagy ilyen 
biztosításnak a  kihelyező költségén történő megkötését engedélyezi, ha a  külföldi állomáshely szerinti ország és 
Magyarország között az  egészségügyi szolgáltatások kölcsönös igénybevételéről kétoldalú nemzetközi szerződés 
megállapodás vagy kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktus nincs.

 (2) Az (1) bekezdés hatályán kívül eső esetekben a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i  
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak az irányadók.

56. § (1) Az  összekötő tiszt külföldön történő elhalálozása esetén a  vele a  külföldi állomáshelyen egy háztartásban élő 
családtagja részére az  elhalálozást követő harminc napra az  elhalálozott devizaellátmányát, devizaellátmány-
pótlékát és családtagi pótlékát ki kell fizetni.

 (2) A  családtagi pótlékra jogosító családtag külföldön történő elhalálozása esetén az  összekötő tiszt részére 
az elhalálozást követő harminc napra az elhalálozott után járó családtagi pótlékot ki kell fizetni.

 (3) Az  összekötő tiszt külföldön történt elhalálozása esetén a  hazaszállításról és a  temetésről a  kihelyező szerv 
gondoskodik. Az  összekötő tiszt kérelmére a  kihelyező szerv saját költségén gondoskodik az  összekötő tiszt 
külföldön elhunyt, (2) bekezdés szerinti családtagja hazaszállításáról és temetéséről.

 (4) Az  összekötő tiszt elhalálozása esetén az  általa felvett illetményelőlegnek és devizaellátmány-előlegnek 
az  elhalálozást követően esedékes, egyébként visszafizetendő részét a  kihelyező szervnek visszafizetni nem kell. 
Az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány-előleg levonással nem terhelhető.

IV. FEJEZET
A FOGLALKOZTATOTTAK LAKÁSKÖLCSÖNÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI KEZESSÉG VÁLLALÁSÁNAK ÉS 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

13. Az állami kezesség feltételei

57. § (1) A NAV Szj. tv. 172. § (1) bekezdése alkalmazásában állami kamattámogatású kölcsönnek
a) a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló  

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,
b) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
c) az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)  

Korm. rendelet, valamint
d) a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló  

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
szerinti kölcsön minősül.

 (2) Az  állami kezességvállalás feltétele, hogy a  foglalkoztatott a  hitelcél szerinti ingatlanban legalább 50% tulajdoni 
hányaddal rendelkezzen.

 (3) Az állami kezességvállalás igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet a hiteligénylő által benyújtott
a) a  NAV Szj. tv. 172.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott feltételek fennállását a  hiteligénylőt 

foglalkoztató NAV szerv által – a hitelkérelmet megelőző harminc napon belül – kiállított igazolás,
b) a  NAV Szj. tv. 172.  § (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feltétel fennállását a  hiteligénylő által 

benyújtott hatósági bizonyítvány,
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c) a NAV Szj. tv. 172. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti, a hitelfelvevő, illetve a vele közös háztartásban élő házas- 
vagy élettársa korábbi állami kezességvállalással biztosított hitelrészének kiegyenlítését vagy ilyen hitelrész 
fenn nem állását a hitelfelvevő nyilatkozata

alapján ellenőrzi.

58. § (1) Az  új, használatbavételi engedéllyel, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy 
a  bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező 
lakás építése vagy vásárlása esetén az állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegének meghatározásánál 
a hitelcél szerinti, fedezetül szolgáló ingatlan várható hitelbiztosítéki értékét kell figyelembe venni.

 (2) A  használatbavételi engedéllyel, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy 
a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal már rendelkező új lakás 
vásárlása vagy használt lakás vásárlása esetén az állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegét a fedezetül 
szolgáló, hitelcél szerinti ingatlan hitelbírálatakor megállapított hitelbiztosítéki értéke alapján kell meghatározni. 
Az  ingatlan hitelbiztosítéki értékének futamidő alatt történő változása nem érinti az  állami kezességvállalással 
biztosított hitelrész összegét.

 (3) A  hitelintézet a  kölcsönszerződésben rögzíti az  állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegét és annak 
arányát a teljes kölcsönösszegen belül.

59. § (1) Az állami kezességvállalás az állami kezességvállalással biztosított hitelrész első folyósítási napjától a felvett kölcsön 
és járulékai visszafizetéséig, vagy az állami kezesség érvényesítéséig áll fenn.

 (2) A  kölcsön törlesztése során az  58.  § (3)  bekezdése szerinti arány megtartása mellett csökken az  állami 
kezességvállalással biztosított hitelrész összege.

60. § (1) Az  e  rendelet szerinti állami kezességgel biztosított kölcsönszerződések módosítására a  következő fizetési 
könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:
a) fedezetcsere,
b) futamidő hosszabbítás,
c) szüneteltetés,
d) törlesztőrészlet csökkentés,
e) törlesztőrészlet halasztás,
f ) türelmi idő hosszabbítás,
g) részletfizetés engedélyezése,
h) törlesztőrészlet fixálás,
i) tőkésítés.

 (2) E § alkalmazásában
1.  fedezetcsere: a  fennálló kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlan helyett másik 

ingatlan zálogtárgyként történő bevonása a kölcsönügyletből adódó követelés fedezeteként;
2.  futamidő hosszabbítás: a kölcsön futamideje lejáratának az eredeti lejárathoz viszonyított későbbi időpontra 

történő módosítása;
3.  részletfizetés engedélyezése: lejárt tartozás részletekben történő kiegyenlítésének engedélyezése az  aktuális 

fizetési kötelezettség teljesítése mellett;
4.  szüneteltetés: a  törlesztőrészlet megfizetésének meghatározott ideig történő felfüggesztése az  eredeti 

futamidő meghosszabbításával;
5.  törlesztőrészlet csökkentés: az  eredeti kölcsönszerződésben foglalt aktuális törlesztőrészlet meghatározott 

időre történő csökkentése a futamidő hosszabbítása nélkül;
6.  törlesztőrészlet fixálás: a törlesztőrészlet meghatározott időre történő rögzítése;
7.  törlesztőrészlet halasztás: a  törlesztőrészlet megfizetésének felfüggesztése, amely nem jár futamidő 

hosszabbítással;
8.  tőkésítés: a kölcsön tőkeösszegének növelése a hátralékos törlesztőrészlet összegével, azzal, hogy a tőkésített 

kölcsönrész összegére az állami kezességvállalás nem terjed ki;
9.  türelmi idő hosszabbítás: az  eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő maximum 2 évvel történő 

meghosszabbítása.
 (3) Fedezetcsereként csak olyan ingatlan fogadható el, amely – a  kölcsönszerződésben rögzített állami készfizető 

kezességvállalás arányát is figyelembe véve – a  hitelintézet fedezetértékelési szabályzata alapján fedezetet 
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nyújt a  fennálló kölcsönre, kamataira és kezelési költségeire. Fedezetcsere esetén a  hitelintézet az  új 
fedezetként elfogadott ingatlanra vonatkozóan az  eredeti feltételek szerint állapítja meg a  kezesség mértékét,  
melyet a kölcsönszerződésben köteles rögzíteni.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti fizetési könnyítés esetén nem növekedhet az  állami kezességvállalásnak az  eredeti 
kölcsönszerződésben rögzített teljes kölcsönön belüli aránya.

 (5) A  hitelintézet az  (1)  bekezdés szerinti fizetési könnyítésekre irányuló szerződésmódosításra hivatkozva az  eredeti 
szerződés szerinti kamat, díj, költség, egyéb ellenszolgáltatás mértékét nem emelheti, és az  adós részére 
a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatban fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

 (6) Az  állami készfizető kezesség érvényesítése miatt az  államnak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
(a továbbiakban: Áht.) 92.  § (6)  bekezdése alapján keletkező követelése a  fedezetcsere során új fedezetként 
felajánlott ingatlanon is kielégíthető.

 (7) Nem kell az  57.  § (3)  bekezdésében meghatározott ellenőrzést elvégezni a  szerződés (1)  bekezdésben foglalt 
módosítása esetén.

14. A kezességvállalási díj

61. § (1) A  hitelfelvevő az  állami kezességvállalás után a  központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni, 
amelyet kérésére a hitelintézet meghitelez. Az állami kezességvállalással biztosított hitelrész folyósított hányadára 
számított kezességvállalási díj összegét a hitelintézet − az állami kezességvállalással biztosított hitelrész folyósítási 
napját követő hónap 5. napjáig − átutalja a  központi költségvetés részére a  Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01034059 Közszolgálati kezességvállalási díj számlára.

 (2) Ha a  hitelfelvevő nem kéri a  kezességvállalási díj meghitelezését, egy összegben megfizetheti a  díj összegét 
a  hitelintézet részére. A  hitelintézet e  hitelek esetében is az  (1)  bekezdésben meghatározott időpontban utalja át 
a kezességvállalási díj összegét a központi költségvetés részére.

 (3) A  díj mértéke az  állami kezességvállalással biztosított hitelrész – kezességvállalási díj nélkül számított –  
összegének 1%-a.

 (4) A  kezességvállalási díj hitelintézet által történő meghitelezése esetén a  díj összege növeli az  állami 
kezességvállalással biztosított hitelrész összegét, illetve mértékét.

15. A kezesség érvényesítése

62. § (1) Az  adós nem teljesítése esetén a  hitelintézet a  hitel felmondását megelőzően belső szabályai szerint felszólítja 
az adóst a tartozás rendezésére.

 (2) Ha az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós 
még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet a hitelszerződés lejáratát, illetve − ha az korábbi − annak felmondását 
követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az  állami kezességvállalásból eredő jogait az  állami adó- és 
vámhatóságnál. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A hitelintézet az állami kezesség beváltását az állami adó- 
és vámhatóságnál kezdeményezheti az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
közzétett igénylőlap felhasználásával az  10032000-01907027 NAV Állami kezesség beváltás folyósítási számla 
ellenében.

 (3) Az  állami kezesség beváltásánál az  állami adó- és vámhatóság az  adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. 
A  beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a  hitelintézet eljárása az  állami kezesség vállalásával kapcsolatban nem 
felelt meg a  NAV Szj. tv.-ben, az  Áht.-ban és az  e  rendeletben az  állami kezesség fennállásához meghatározott 
feltételeknek, továbbá ha a  hitelintézet a  kölcsönügylet kapcsán nem tartotta be a  saját belső szabályzataiban 
foglalt előírásokat.

16. Adatszolgáltatás

63. § (1) A  hitelintézet a  negyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a  Magyar Államkincstárt 
az  állami kezességvállalással összefüggő adatokról. A  hitelintézet az  első adatszolgáltatási kötelezettség előtt 
értesítést küld a Magyar Államkincstárnak, ahol adatszolgáltatóként a nyilvántartásba felvételre kerül, és azonosítót 
kap. A  Magyar Államkincstár a  hitelintézeteknek az  értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül megküldi 
az  adatszolgáltatás részletes eljárási szabályait tartalmazó, honlapján közzétett információk elérhetőségéről szóló 
tájékoztatást.
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 (2) Az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja a Magyar Államkincstárt
a) minden negyedévet követő hónap végéig az  érvényesített kezességgel érintett kölcsönügyletekről 

az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ellenőrzése érdekében,
b) minden hónap 5. napjáig a kezességérvényesítési kiadások és a kezességérvényesítés miatt keletkezett állami 

követelések behajtásából eredő bevételek összegéről.

V. FEJEZET
FEGYELMI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

17. A fegyelmi jogkör gyakorlója

64. § (1) A  fegyelmi jogkör gyakorlója – ha a NAV Szj. tv. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – a munkáltatói jogkör 
gyakorlója. Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója nem a munkáltatói jogkör gyakorlója, a fegyelmi eljárás megindításáról, 
illetve – az eljárás során keletkezett iratok megküldésével – a befejezéséről a fegyelmi jogkör gyakorlója tájékoztatja 
a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

 (2) A fegyelmi jogkör gyakorlása – a 67. és a 70. §-ban foglalt kivétellel – vezetői munkakört betöltő foglalkoztatottra 
írásban átruházható. Az átruházott fegyelmi jogkör nem ruházható tovább.

 (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a fegyelmi eljárás tárgyalási szakaszában és az érdemi döntés meghozatala 
során a fegyelmi jogkör gyakorlójának vezetése alatt álló fegyelmi tanács jár el.

65. § (1) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója a munkáltatói jogkör gyakorlója, de a fegyelmi vétség elkövetőjét a fegyelmi eljárás 
megindítását követően a NAV szervei között áthelyezik, az adott ügyben a  fegyelmi jogkör gyakorlója továbbra is 
az a személy, aki a fegyelmi eljárás megindításának időpontjában a munkáltatói jogkör gyakorlója volt.

 (2) Az  átrendelés időtartama alatt a  foglalkoztatott felett az  átrendelés helye szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója 
gyakorolja a fegyelmi jogkört, de ő, illetve a vezetése alatt álló fegyelmi tanács csak a NAV Szj. tv. 187. § (4) bekezdés 
a)  pontja szerinti fegyelmi büntetést szabhatja ki. Ha a  lefolytatott eljárás alapján a  fegyelmi tanács szerint  
a  NAV Szj. tv. 187.  § (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott fegyelmi büntetésnél súlyosabb fegyelmi büntetés 
kiszabása lenne indokolt a  foglalkoztatottal szemben, a  fegyelmi ügyet 8 napon belül át kell tenni az  eredeti 
munkáltatói jogkör gyakorlójához, aki – újabb fegyelmi tanács felállítása nélkül – 15 napon belül dönt az ügyben 
akkor is, ha álláspontja szerint nem a  javasolt fegyelmi büntetés indokolt. Ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
szerint a  pénzügyőri státuszú foglalkoztatottal szemben olyan fegyelmi büntetés kiszabása válik szükségessé, ami 
a hatáskörét meghaladja, 15 napon belül a NAV vezetőjéhez terjeszti fel az ügyet, aki a 68. § szerint jár el.

 (3) A fegyelmi jogkör gyakorlója a NAV vezetője
a) a más szervhez kirendelt, vezényelt foglalkoztatottal szemben, ideértve azt is, ha

aa) a foglalkoztatott a szolgálatát a miniszter által vezetett minisztériumban vagy a miniszter irányítása 
alatt álló költségvetési szervnél teljesíti;

ab) a foglalkoztatott a szolgálatát ügyész szervezetnél teljesíti;
ac) a  foglalkoztatott az  NKE Rendészettudományi Karán oktatói, nevelői, képzést támogató 

munkakörben vagy feladat ellátásával teljesít szolgálatot;
b) a külföldre vezényelt pénzügyőrrel szemben, ideértve a NAV Szj. tv. 60. § (2) bekezdés szerinti esetet is;
c) a tartós külszolgálatra kirendelt, vezényelt foglalkoztatottal szemben, kivéve a  Magyarország Európai Unió 

melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kirendelt, vezényelt foglalkoztatottat;
d) az Európai Unió intézményeinél vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok 

keretében szakértői tevékenységet ellátó foglalkoztatottal szemben.
 (4) A  nyugdíj előtti rendelkezési állományban álló pénzügyőrrel – ideértve a  2021. január 1-jét megelőzően nyugdíj 

előtti rendelkezési állományba helyezett pénzügyőri státuszú foglalkoztatottat is –, valamint a  NAV Szj. tv. 257.  § 
(25)  bekezdése alapján rendelkezési állományban lévő pénzügyőri státuszú foglalkoztatottal szemben a  fegyelmi 
jogkör gyakorlója annak a  NAV szervnek a  munkáltatói jogkör gyakorlója, amelynek állományából nyugdíj előtti 
rendelkezési állományba helyezték.

66. §  A tisztjelölt esetében a fegyelmi jogkör gyakorlója az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének 
tanszékvezetője, aki, illetve a  vezetése alatt álló fegyelmi tanács csak a  NAV Szj. tv. 187.  § (4)  bekezdés a)  pontja, 
vagy – a  NAV Szj. tv. 245.  § (1)  bekezdése szerinti korlátozásra is figyelemmel – a  nemzeti felsőoktatásról szóló  
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2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 55.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti fegyelmi büntetést szabhat 
ki. Ha a  lefolytatott eljárása alapján a  fegyelmi tanács szerint az  Nftv. 55.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti kizárás 
fegyelmi büntetés kiszabása lenne indokolt, a fegyelmi jogkör gyakorlója a NAV vezetője. Ilyen esetben a fegyelmi 
ügyet 8 napon belül fel kell terjeszteni a NAV vezetőjéhez, aki – újabb fegyelmi tanács felállítása nélkül – 30 napon 
belül dönt az ügyben. Ilyen esetben akkor is a NAV vezetője dönt az ügyben, ha álláspontja szerint nem a javasolt 
fegyelmi büntetés indokolt.

67. § (1) A  64–66.  §-tól eltérően tábornok esetében a  fegyelmi jogkör gyakorlója a  NAV vezetője, de a  vezetése alatt álló 
fegyelmi tanács rendfokozatban visszavetés, illetve hivatalvesztés fegyelmi büntetést nem szabhat ki.

 (2) Tábornok esetében rendfokozatban visszavetés, illetve hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabására az (1) bekezdés 
szerinti fegyelmi tanács javaslatot tesz a miniszternek.

 (3) Ha a  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti javaslattal egyetért, a  NAV Szj. tv. 27.  § (1)–(2)  bekezdése alkalmazásával 
javaslatot tesz a  köztársasági elnöknek rendfokozatban visszavetés, illetve hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
kiszabására.

 (4) Ha a  miniszter szerint egyik javasolt fegyelmi büntetés sem indokolt, az  ügyet visszaküldi az  (1)  bekezdés szerinti 
fegyelmi tanács vezetőjének az eljárás folytatására, vagy – újabb fegyelmi tanács felállítása nélkül – 30 napon belül 
maga dönt az ügyben.

68. §  Főtiszt, tiszt esetében rendfokozatban visszavetés, illetve hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabására  
– ide nem értve, ha a  fegyelmi tanács a  NAV vezetőjének vezetésével jár el – a  64–66.  § alapján eljáró fegyelmi 
tanács javaslatára, illetve a  65.  § (2)  bekezdés szerinti esetben az  eredeti munkáltatói jogkör gyakorló javaslatára 
a NAV vezetője jogosult. Ha a NAV vezetője szerint a javasolt fegyelmi büntetés nem indokolt, az ügyet visszaküldi 
a felterjesztőnek az eljárás folytatására, vagy – újabb fegyelmi tanács felállítása nélkül – 30 napon belül maga dönt 
az ügyben.

69. §  A  NAV vezetője a  NAV állományába tartozó bármely foglalkoztatott fegyelmi ügyében az  eljárás bármely 
szakaszában magához vonhatja a fegyelmi jogkör gyakorlását.

70. §  Ha a  64–69.  § szerinti fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben áll fenn a  84.  § (1)  bekezdése szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok, a  NAV vezetője a  Központi Irányítás állományába tartozó, vezetői munkakört betöltő 
foglalkoztatottat jelöl ki a fegyelmi jogkör gyakorlójaként; ha az összeférhetetlenségi ok a NAV vezetőjével szemben 
áll fenn, a miniszter a minisztérium állományába tartozó, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezetőt jelöl ki 
a fegyelmi jogkör gyakorlójaként.

18. A fegyelmi eljárással összefüggő költségek viselése, az állásból való felfüggesztés közlése

71. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket mindenki maga előlegezi, de – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a NAV viseli.

 (2) Ha a  foglalkoztatott fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították – ideértve a  82.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 
a  86.  § (2)  bekezdése szerinti esetet is –, ő viseli az  általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a  részéről 
igénybe vett jogi képviselő költségeit, valamint az egyéb saját költségeit.

 (3) Az  eljárás alá vontat terhelő, illetve az  általa vagy – költségigény előterjesztése esetén – a  részére megtérítendő 
költségekről a  fegyelmi határozatban – ideértve a  NAV Szj. tv. 194.  §-a szerinti megszüntető határozatot is – 
rendelkezni kell.

 (4) Az  eljárás alá vont a  költségeinek a  megtérítésére az  eljárással kapcsolatban felmerült és számlával igazolt 
költségigény előterjesztése alapján tarthat igényt. A  költségigény előterjesztésére az  eljárás alá vont személyt 
a fegyelmi tárgyalásról szóló értesítésben fel kell hívni azzal, hogy a költségigény a fegyelmi tárgyaláson terjeszthető 
elő, illetve a 82. § (2) bekezdése, valamint a NAV Szj. tv. 194. § a) pontja szerinti esetben a határozat meghozatala 
előtt kell a  felhívást kibocsátani. Az  eljárás alá vont részére a  fegyelmi határozat jogerőre emelkedését követő  
15 napon belül kell megtéríteni az igazolt költségeket.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetben az  eljárás alá vont részére jogi képviselő munkadíjaként legfeljebb 
a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló jogszabály szerinti, a meg nem állapítható pertárgy 
értékű eljárásban megállapítható ügyvédi munkadíj szerint megállapított költséget lehet megtéríteni.
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 (6) Ha az  eljárás alá vont a  fegyelmi eljárás során vagy a  hivatalvesztést kimondó határozattal a  NAV Szj. tv. 193.  § 
(1)  bekezdése alkalmazásával az  állásából felfüggesztésre került, és az  eljárás alá vont képviselővel, vagy jogi 
képviselő mellett egyidejűleg a  NAV-nál működő foglalkoztatotti érdekképviseleti szerv képviselőjével járt el,  
a  NAV Szj. tv. 193.  § (1) és a  (6)  bekezdése alkalmazásában a  közlés időpontja tekintetében az  eljárás alá vonttal, 
illetve képviselőjével, képviselőivel való közlés időpontjai közül a legkorábbi közlés időpontja az irányadó.

19. A fegyelmi eljárás közös szabályai

72. § (1) A fegyelmi eljárás során lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha
a) a fegyelmi eljárást nem a fegyelmi jogkör gyakorlója rendelte el,
b) a fegyelmi eljárást a jogszabályi határidőn túl indították meg,
c) a fegyelmi tanács elnökének, vagy tagjának a jogkörét nem az arra jogosult gyakorolta,
d) e Fejezet összeférhetetlenségi szabályait megsértették,
e) a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó, a  77.  §-ban meghatározott értesítési kötelezettséget, illetve 

a 76. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvbe foglalási kötelezettséget megsértették,
f ) a vizsgálat során a 81. § (4) bekezdésében foglaltakat megsértették,
g) a fegyelmi tanács nem zárt ülésén hozta meg a  határozatot, vagy azon a  tanács tagjain és 

a jegyzőkönyvvezetőn kívül más is részt vesz,
h) olyan kötelezettségszegés miatt szabnak ki fegyelmi büntetést, amelyet a  fegyelmi jogkör gyakorlója nem 

közölt írásban a foglalkoztatottal a vizsgálat során,
i) a fegyelmi határozat nem jelöli meg az  elkövetett konkrét kötelezettségszegést, nem tartalmaz indokolást, 

vagy indokolása nem tartalmazza a tényállást.
 (2) A fegyelmi eljárás során hozott döntéseket írásba kell foglalni, de azokról – kivéve az ügyet lezáró érdemi döntést, 

megszüntető határozatot (fegyelmi határozat) – nem kell alakszerű határozatot hozni. E  döntésekkel szemben 
önálló jogorvoslatnak – a 80. § (11) bekezdése szerinti kifogás kivételével – nincs helye.

 (3) A  fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell a  fegyelmi tanács döntését, a  bírósági felülvizsgálat lehetőségére 
vonatkozó tájékoztatást, a  határozat indokolását, annak részeként az  eljárás megindításának okát, a  vizsgálat 
adatait, megállapításait, a  megállapított tényállást, az  annak alapjául szolgáló bizonyítékokat, a  fegyelmi vétséget 
megvalósító vétkes kötelezettségszegést és az  azzal megsértett előírásokat, a  fegyelmi büntetés kiszabása vagy 
mellőzése során figyelembe vett körülményeket, az  eljárás alá vont által indítványozott, de mellőzött bizonyítás 
mellőzésének indokát, az eljárás megszüntetése esetén annak indokát.

 (4) Ha a  fegyelmi eljárás során a  vizsgálóbiztos, illetve a  fegyelmi tanács tagja tekintetében személycsere válik 
szükségessé, a  fegyelmi jogkör gyakorlója e  rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával jelöl ki az  új 
személyeket. Az  e  rendelet szerint a  vizsgálóbiztos, illetve a  fegyelmi tanács tagja kijelölésének határidejére 
vonatkozó rendelkezések figyelembevételével az új személy kijelöléséhez szükséges idő az eljárás adott szakaszának 
határidejébe nem számít bele.

 (5) Ha az  új személy kijelölését követő naptól számítva az  eljárás adott szakaszának határidejéből kevesebb, mint 
11 nap van hátra, az  eljárás adott szakasza 10 nappal meghosszabbodik, ami nem számít bele az  eljárás adott 
szakaszának határidejébe. Nem hosszabbodik meg az  eljárás adott szakaszának határideje, ha az  új személy 
kijelölésekor az eljárás fel van függesztve, kivéve, ha az új személy kijelölését követő naptól számítva 10 napon belül 
a 74. § (3) vagy (5) bekezdése alapján az eljárás folytatása kerül elrendelésre.

73. § (1) Indokolt esetben, figyelemmel a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére
a) a vizsgálóbiztos kijelölésére, a  vizsgálóbiztos felettes szerv állományából való kijelölésére, a  vizsgálóbiztos 

személye elleni kifogás elbírálására, a  NAV állományába tartozó tanú adatai zárt kezelésére vonatkozó 
kérelem elutasítása elleni kifogás elbírálására vonatkozó határidő egy alkalommal 3-3 munkanappal,

b) a vizsgálat lefolytatására vonatkozó határidő – a  körülményektől függően egy vagy több alkalommal – 
legfeljebb összesen 45 nappal,

c) a vizsgálóbiztosi jelentés megküldésére, az  első tárgyalás tartására vonatkozó határidő egy alkalommal  
8-8 munkanappal,

d) a fegyelmi tanács ügyet lezáró döntését tartalmazó fegyelmi határozat írásba foglalására vonatkozó határidő 
egy alkalommal 8 munkanappal

meghosszabbítható.
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 (2) Ha a fegyelmi vétséget többen követték el, és velük szemben a vizsgálatot párhuzamosan ugyanaz a vizsgálóbiztos 
folytatja, úgy – indokolt esetben, figyelemmel a  rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére – az  (1)  bekezdés 
b)–d) pontjától eltérően
a) az eljárás alá vontakkal szemben külön-külön lefolytatandó vizsgálatok lefolytatására vonatkozó határidő  

– a körülményektől függően egy vagy több alkalommal – az (1) bekezdés b) pontja szerinti 45 napon túl
aa) kettő eljárás alá vont esetében további 10 nappal,
ab) három vagy négy eljárás alá vont esetében további 20 nappal,
ac) öt vagy több eljárás alá vont esetében további 30 nappal,

b) a vizsgálóbiztosi jelentések megküldésére vonatkozó határidő az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti  
8 munkanapon túl
ba) kettő eljárás alá vont esetében további 3 munkanappal,
bb) három vagy négy eljárás alá vont esetében további 5 munkanappal,
bc) öt vagy több eljárás alá vont esetében további 10 munkanappal,

c) az eljárás alá vontakkal szemben külön-külön tartandó első tárgyalás tartására vonatkozó határidő 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 8 munkanapon túl további 5 munkanappal,

d) a fegyelmi tanács ügyet lezáró, az  eljárás alá vontakkal szemben külön-külön meghozandó döntését 
tartalmazó fegyelmi határozatok írásba foglalására vonatkozó határidő az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti  
8 munkanapon túl
da) kettő eljárás alá vont esetében további 3 munkanappal,
db) három vagy négy eljárás alá vont esetében további 5 munkanappal,
dc) öt vagy több eljárás alá vont esetében további 10 munkanappal,

meghosszabbítható.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti határidő meghosszabbításról a  fegyelmi jogkör gyakorlója dönt, az  (1)  bekezdés 

b) pontja szerinti esetekben, a vizsgálóbiztosi jelentés megküldésére vonatkozó határidő meghosszabbítása esetén, 
illetve a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a vizsgálóbiztos javaslatára.

 (4) Az  (1) bekezdés b) pontja, valamint a  (2) bekezdés a) pontja szerinti határidő hosszabbítás, illetve hosszabbítások 
idejét úgy kell meghatározni, hogy az  (1)  bekezdés a)  pont harmadik és negyedik fordulata szerinti esetleges 
határidő hosszabbítások az  (1)  bekezdés b)  pontja, illetve a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti határidőt nem 
hosszabbítják meg.

74. § (1) Ha az eljárás alá vont 8 napot meghaladó távolléte miatt meghallgatása – vagy a vizsgálóbiztos által szükségesnek 
tartott ismételt meghallgatása – nem lehetséges, a  fegyelmi jogkör gyakorlójának a  fegyelmi eljárást  
– a vizsgálóbiztos javaslatára – az akadály megszűnéséig fel kell függesztenie.

 (2) A  fegyelmi jogkör gyakorlója a  fegyelmi eljárás vizsgálati szakaszában – a  vizsgálóbiztos javaslatára – a  fegyelmi 
eljárást felfüggesztheti
a) ha szakértői vizsgálat szükséges, a szakvélemény elkészítéséig;
b) ha az eljárás alá vont külföldön tartózkodik, a NAV Szj. tv. 190. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig;
c) ha a  kötelezettségszegés miatt szabálysértési eljárás indult, az  eljárás jogerős befejezéséig, illetve  

ha büntetőeljárás indult, a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé 
vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak 
a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig;

d) ha a  cselekmény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság vagy más hatóság 
hatáskörébe tartozik, annak a jogerős vagy végleges döntéséig.

 (3) Ha az  (1) és (2)  bekezdés szerinti felfüggesztés indoka megszűnik, a  vizsgálóbiztos javaslatára a  fegyelmi jogkör 
gyakorlója haladéktalanul elrendeli az eljárás folytatását.

 (4) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás tárgyalási szakaszában a fegyelmi eljárást felfüggesztheti
a) az akadályoztatás okának megszűnéséig, ha az eljárás alá vont tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül 

nem tud részt venni a tárgyaláson;
b) a szakvélemény elkészítéséig, ha a fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából szakértőt vesz igénybe, vagy 

a vizsgálat során elkészített szakvélemény kiegészítését vagy más szakértő igénybevételét tartja indokoltnak;
c) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti okból az ott meghatározott ideig.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti felfüggesztés indoka megszűnik, a  fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul elrendeli 
az eljárás folytatását.
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 (6) A fegyelmi eljárás felfüggesztésének ideje nem számít be a  fegyelmi eljárás lefolytatására nyitva álló időtartamba. 
Az  eljárás felfüggesztésének időtartama alatt a  vizsgáló végezhet adatszerzést, továbbá okiratokat, tárgyi 
bizonyítékokat szerezhet be, erről az  eljárás alá vontat az  eljárás felfüggesztésének megszüntetését követően 
haladéktalanul tájékoztatni kell.

75. §  Tisztjelölt esetében képviselő alatt a NAV Szj. tv. 245. § (4) bekezdésére figyelemmel a kari hallgatói önkormányzat 
képviselőjét is érteni kell.

20. Az egyszerűsített eljárás és a fegyelmi eljárás megindítása

76. § (1) A  NAV Szj. tv. 191.  §-a szerinti egyszerűsített eljárásban a  fegyelmi jogkör gyakorlója által hozott érdemi döntést  
8 napon belül határozatba kell foglalni.

 (2) Ha az érintett a NAV Szj. tv. 191. § (1) bekezdése szerinti személyes meghallgatásakor a kötelezettségszegést nem 
ismeri el, illetve az egyszerűsített eljárást nem fogadja el, a fegyelmi jogkör gyakorlója a meghallgatás befejezésével 
megindítja a fegyelmi eljárást, amit a 77. § megfelelő alkalmazásával a meghallgatásról felvett jegyzőkönyvbe foglal.

77. §  A  foglalkoztatottat – a  NAV Szj. tv. 191.  § (1)  bekezdése szerinti esetet kivéve – a  fegyelmi eljárás megindításáról 
a  fegyelmi jogkör gyakorlója írásban értesíti. Az  írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell, hogy az  érintettet mely 
kötelezettségszegéssel gyanúsítják. A fegyelmi eljárás az értesítés kiadmányozásának napját követő naptól indul.

21. A vizsgálóbiztos, a vizsgálat, a tárgyalás nélkül alkalmazható fegyelmi büntetés, a póteljárás

78. § (1) A  vizsgálat a  fegyelmi eljárás első szakasza, amelynek lefolytatására a  fegyelmi jogkör gyakorlója az  eljárás 
megindításától számított 3 munkanapon belül írásban vizsgálóbiztost jelöl ki. A  vizsgálóbiztos személye 
a  fegyelmi eljárás alá vont személynek a  fegyelmi eljárás megindításának időpontjában betöltött munkaköréhez  
(vezetői munkakör, illetve nem vezetői munkakör) és osztályba sorolásához igazodik.

 (2) Nem vezető munkakört betöltő I. vagy II. besorolási osztályba tartozó foglalkoztatott ügyében vizsgálóbiztosként
a) I. besorolási osztályba tartozó foglalkoztatott vagy
b) vezetői munkakört betöltő foglalkoztatott
jelölhető ki.

 (3) Vezetői munkakört betöltő foglalkoztatott esetén a  NAV adott szervének a  fegyelmi eljárás alá vont személlyel 
legalább azonos vezetői munkakört betöltő foglalkoztatottai közül kell kijelölni a vizsgálóbiztost.

 (4) Ha a  Bűnügyi Főigazgatóság vagy – ide nem értve a  bűnügyi igazgatóságokat – a  területi szervek vezetőjének 
fegyelmi jogkörébe tartozó vezetői munkakört betöltő foglalkoztatott fegyelmi ügyében a  (3)  bekezdés 
szerint vizsgálóbiztosként kijelölhető személy nincs, a  NAV vezetője a  fegyelmi eljárás elrendelésétől számított  
6 munkanapon belül a  Központi Irányítás állományába tartozó foglalkoztatottak közül legalább főosztályvezető-
helyettesi munkakört betöltő vezetőt jelöl ki a  vizsgálóbiztosi feladatok ellátására, függetlenül az  eljárás alá vont 
vezető vezetői munkakörének szintjétől. A  vizsgálóbiztosnak a  Központi Irányításból való kijelölése nem érinti 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának a fegyelmi jogkörét.

 (5) Ha a  bűnügyi igazgatóság vezetőjének fegyelmi jogkörébe tartozó vezetői munkakört betöltő foglalkoztatott 
fegyelmi ügyében a  (3)  bekezdés szerint vizsgálóbiztosként kijelölhető személy nincs, a  Bűnügyi Főigazgatóság 
vezetője a  fegyelmi eljárás elrendelésétől számított 6 munkanapon belül a  Bűnügyi Főigazgatóság állományába 
tartozó foglalkoztatottak közül legalább főosztályvezető-helyettesi munkakört betöltő vezetőt jelöl ki 
a  vizsgálóbiztosi feladatok ellátására, függetlenül az  eljárás alá vont vezető vezetői munkakörének szintjétől. 
A  vizsgálóbiztosnak a  Bűnügyi Főigazgatóságból való kijelölése nem érinti a  munkáltatói jogkör gyakorlójának 
a fegyelmi jogkörét.

 (6) A Központi Irányítás legalább főosztályvezetői munkakört betöltő foglalkoztatottját jelöli ki vizsgálóbiztosnak
a) a NAV vezetője a  tábornok, az  igazgató, a  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, a  Központi Irányítás 

főigazgatója, a  főigazgató-helyettesek, továbbá a  NAV vezetőjének szakmai tevékenységét támogató 
szakfőigazgató esetében,

b) a NAV vezetőjének szakmai helyettese a szakmai tevékenységét támogató szakfőigazgató esetében.
 (7) A  (6)  bekezdés a)  pontja szerint jár el a  NAV vezetője, ha a  NAV bármely szervének vezetői munkakört betöltő 

foglalkoztatottja tekintetében a  69.  § alapján magához vonja a  fegyelmi jogkört, függetlenül az  eljárás alá vont 
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vezető vezetői munkakörének szintjétől. Ha a  NAV vezetője nem vezetői munkakört betöltő foglalkoztatott 
esetében vonja magához a fegyelmi jogkört, a (2) bekezdést kell alkalmazni.

 (8) Nem lehet vizsgálóbiztos az, akivel szemben a  84.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok áll fenn.

 (9) A vizsgálóbiztosnak a vizsgálóbiztosi feladatai ellátásáért külön díjazás nem jár.

79. § (1) A  vizsgálóbiztos az  e  rendelet szerinti eltérésekkel a  kijelölésétől számított 15 napon belül köteles a  vizsgálatot 
lefolytatni, a tényállást tisztázni.

 (2) A  tényállás tisztázása keretében be kell szerezni az  ügy szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékokat. Fel kell 
deríteni az eljárás alá vont javára és terhére szóló körülményeket.

 (3) A  vizsgálat során a  vizsgálóbiztos köteles az  eljárás alá vont személyt meghallgatni. Az  eljárás alá vont 
a nyilatkozattételt megtagadhatja.

 (4) A  vizsgálat során a  fegyelmi eljárás alá vont meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon – a  jogi képviselő 
személyének bejelentését követően – jogi képviselője, illetve – a  foglalkoztatott ilyen irányú kérését követően – 
a NAV-nál működő foglalkoztatotti érdekképviseleti szerv képviselője is jelen lehessen.

 (5) A  meghallgatás kezdetén nyilatkoztatni kell az  eljárás alá vont személyt, hogy a  vizsgálóbiztos személyét 
elfogadja-e. Ha az eljárás alá vont a vizsgálóbiztos személyét nem fogadja el, kifogásait a fegyelmi jogkör gyakorlója 
– vagy akadályoztatása esetén a  helyettesítésére feljogosított vezető – az  arra vonatkozó indokok közlése mellett 
elutasítja, vagy új vizsgálóbiztost jelöl ki. A kifogást 3 munkanapon belül kell elbírálni.

 (6) Ha a  vizsgálóbiztos személyét az  eljárás alá vont elfogadta vagy a  kifogása elutasításra került, a  meghallgatás 
kezdetén az  eljárás alá vont személyt ki kell oktatni a  jogaira – beleértve a  képviselő igénybevételére vonatkozó 
jogosultságot is, függetlenül a 80. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatástól –, továbbá figyelmeztetni kell a hamis vád 
jogkövetkezményeire is. Ha az eljárás alá vont személyt a vizsgálóbiztos több alkalommal is meghallgatja, elégséges 
az első meghallgatáskor a kioktatási kötelezettségnek eleget tenni.

 (7) A  vizsgálóbiztos a  tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat, egyéb bizonyítékot szerezhet be, 
szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat, egyéb bizonyítást folytathat. Bizonyítékként felhasználható más hatósági, 
illetve bírósági eljárásban keletkezett irat vagy egyéb bizonyíték is.

 (8) Ha a fegyelmi vétséget többen követték el, a vizsgálóbiztos – az egyes fegyelmi ügyekben tartott meghallgatásokat 
követően – a szembesítés érdekében közös meghallgatást is tarthat. Ha kettőnél több eljárás alá vont személyt kell 
szembesíteni, az az eljárás alá vont, akit még nem szembesítettek valamennyi eljárás alá vont személlyel, nem lehet 
jelen az eljárás alá vont más személyek szembesítésén.

80. § (1) A  vizsgálóbiztos értesíti az  eljárás alá vont személyt, a  tanút, a  szakértőt a  meghallgatása idejéről. Az  eljárás alá 
vont személyt az  első meghallgatásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell arról, hogy a  fegyelmi eljárás során  
a  NAV Szj. tv. 192.  §-ának megfelelő képviselőt vehet igénybe. Tisztjelölt esetében a  75.  § szerinti képviselő 
igénybevételének lehetőségéről is tájékoztatást kell adni.

 (2) Ha a  tanú, a  (3)  bekezdés szerinti személy, illetve a  szakértő meghallgatásának időpontja nem azonos az  eljárás 
alá vont meghallgatásának időpontjával, a  vizsgálóbiztos az  eljárás alá vont személyt azzal értesíti az  eljárási 
cselekményről, hogy távolléte az eljárási cselekmény lefolytatását nem akadályozza. A vizsgálóbiztos ugyanígy jár el 
a szemle időpontjáról és helyéről való értesítés során is.

 (3) A  NAV állományába nem tartozó olyan személy, akitől a  fegyelmi vétségre vonatkozó, bizonyítékként értékelhető 
információ várható (a továbbiakban: a  NAV állományába nem tartozó tanú), a  meghallgatása végett – a  fegyelmi 
jogkör gyakorlója által kiadott értesítés alapján – a  hivatali helyiségbe való megjelenésre felkérhető, vagy 
az  általa javasolt, előzetesen egyeztetett időpontban és helyen felkereshető. A  NAV állományába nem tartozó 
tanú nem köteles rendelkezésre állni és tanúvallomást tenni. Ha azonban rendelkezésre áll és tanúvallomást tesz, 
az igazmondási kötelezettség és a hamis tanúzás jogkövetkezménye terheli. Az ilyen személy meghallgatása esetén 
is megfelelően alkalmazni kell a (7)–(14) bekezdést és a 81. § (1) bekezdését.

 (4) Ha a körülmények indokolják, az eljárás alá vont személyt és képviselőjét a meghallgatásáról – az első meghallgatás 
kivételével – a  vizsgálóbiztos telefonon is értesítheti, azonban ha az  eljárás alá vont nem jelenik meg, újabb 
meghallgatást kell kitűzni. Ha a  körülmények indokolják, a  NAV állományába tartozó tanú, továbbá a  szakértő 
a meghallgatásáról, illetve a  (2) bekezdés szerinti esetben az eljárás alá vont személy és képviselője a tanú, illetve 
a  szakértő meghallgatásáról, a  szemle megtartásáról telefonon is értesíthető. A  telefonon történt értesítésről 
minden esetben feljegyzést kell felvenni.
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 (5) A  vizsgálóbiztos az  (1)–(4)  bekezdés szerinti eljárási cselekményekről a  képviselőt azzal értesíti, hogy távolléte 
az eljárási cselekmény lefolytatását nem akadályozza.

 (6) A NAV állományába tartozó tanú köteles a meghallgatása végett megjelenni és tanúvallomást tenni. Megtagadhatja 
a  tanúvallomást, ha az  eljárás alá vont a  hozzátartozója, vagy ha a  vallomásával magát vagy hozzátartozóját 
bűncselekmény elkövetésével vádolná.

 (7) A  meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a  tanú személyazonosságát. A  NAV állományába tartozó tanú 
azonosítása során csak a  nevét, az  őt foglalkoztató NAV szerv megnevezését, a  munkakörét, a  munkahelyi 
technikai azonosító számát, továbbá pénzügyőri státuszú foglalkoztatott esetén a  rendfokozatát kell rögzíteni.  
A NAV állományába nem tartozó tanú esetében a természetes személyazonosító adatait és a lakcímét kell rögzíteni.

 (8) A  tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az  eljárás alá vont személlyel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. 
A  tanú esetleges elfogultságát megalapozó tényt a  nyilatkozat alapján a  jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A  tanút 
figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás jogkövetkezményeire.

 (9) A fegyelmi eljárás során a tanú kérheti a személyi adatai zártan kezelését. E jogosultságáról már a meghallgatására 
vonatkozó értesítésben tájékoztatni kell a tanút.

 (10) A NAV állományába nem tartozó tanú kérésére a személyi adatok zárt kezelését a vizsgálóbiztos írásban elrendeli.
 (11) A  NAV állományába tartozó tanú esetében a  vizsgálóbiztos erre irányuló indokolt kérelem esetén rendeli el 

a  tanú személyi adatainak zártan kezelését, ha a  tanú a  kérelmében valószínűsíti, hogy őt az  eljárásban való 
közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Ha a  vizsgálóbiztos a  kérelemnek nem ad helyt, 
a tanú a döntés közlését követő 3 munkanapon belül kifogást terjeszthet elő. A kifogás tárgyában a fegyelmi jogkör 
gyakorlója 3 munkanapon belül dönt.

 (12) A  (10) és (11)  bekezdés szerinti döntés kizárólag a  kérelmezővel közölhető. Ha az  eljárás során sor került a  tanú 
személyi adatai zártan kezelésének elrendelésére, az  eljárás alá vontat és képviselőjét a  vizsgálóbiztos kizárólag 
arról a tényről értesíti, hogy az eljárásban részt vesz olyan tanú, akinek a személyi adatai zártan való kezelése került 
elrendelésre.

 (13) A  tanú személyi adatai zárt kezelésének elrendelésétől kezdve a  fegyelmi eljárás alá vont és képviselője, illetve 
a szakértő a tanú személyi adatait nem tartalmazó iratokba tekinthet be, illetve részükre csak a tanú személyi adatait 
nem tartalmazó másolat vagy kivonat adható.

 (14) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont és képviselője, továbbá az eljárás egyéb résztvevője, ha 
elrendelték a tanú személyi adatainak zárt kezelését.

81. § (1) Az eljárás alá vont, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, továbbá a szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint 
jegyzőkönyvet kell felvenni, ha az eljárás alá vont valamely eljárási cselekményen nem jelenik meg.

 (2) A  vizsgálat időtartama alatt a  fegyelmi jogkör gyakorlója a  fegyelmi eljárás tárgyát képező eredeti 
kötelezettségszegés mellett – az  eredeti kötelezettségszegéssel összefüggő – egyéb kötelezettségszegésre 
is kiterjesztheti a  fegyelmi eljárást. A  kötelezettségszegést írásban kell közölni az  eljárás alá vont személlyel.  
Ebben az  esetben az  (1), (4) és (5)  bekezdés, valamint a  79.  § (2), (3), (7) és (8)  bekezdése, a  80.  § és a  82.  § 
(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

 (3) A (2) bekezdéstől eltérően szoros összefüggés hiányában a fegyelmi jogkor gyakorlója – ha a kötelezettségszegések 
egy eljárásban történő elbírálása nem indokolt – a  kiterjesztés helyett külön fegyelmi eljárást indít az  általános 
szabályok szerint.

 (4) A  vizsgálat során az  eljárás alá vont személlyel közölni kell a  kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 
megállapításokat és azok bizonyítékait. Lehetőséget kell részére biztosítani, hogy védekezését előterjeszthesse, 
a  megállapításokra, a  bizonyítékokra, és az  eljárással összefüggésben észrevételt tehessen, illetve bizonyítási 
indítvánnyal élhessen. Lehetővé kell tenni, hogy a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont és képviselője a fegyelmi 
ügy irataiba, ideértve a  79.  § (8)  bekezdése szerinti közös meghallgatás teljes jegyzőkönyvét is betekinthessen, 
azokról másolatot kérhessen.

 (5) Nem akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának, ha az eljárás alá vont – a szabályszerűen közölt értesítés ellenére – 
nem jelenik meg a (4) bekezdés, illetve a 79. § (3), (7) és (8) bekezdése szerinti eljárási cselekményen.

82. § (1) A  vizsgálóbiztos a  vizsgálat befejezését követően jelentésben foglalja össze az  ügy tényállását, a  bizonyítékokat, 
az eljárás során tett megállapításokat, illetve a levont következtetéseit, az eljárás alá vont és képviselője bizonyítási 
indítványával kapcsolatban tett intézkedéseit, illetve észrevételeivel kapcsolatos véleményét, továbbá az  ügy 
lezárására vonatkozó javaslatát. A  vizsgálóbiztos az  ügy összes iratát és a  jelentését a  vizsgálat befejezésétől 
számított 8 napon belül köteles megküldeni a fegyelmi jogkör gyakorlójának.
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 (2) Ha az  eljárás alá vont a  kötelezettségszegést a  vizsgálat során elismerte és lemondott a  tárgyalásról, továbbá 
a  tényállás megítélése egyszerű, a  fegyelmi jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 8 napon 
belül meghozott határozattal, tárgyalás nélkül
a) a NAV Szj. tv. 187. § (4) bekezdés a)–h) pontja, illetve a NAV Szj. tv. 187. § (8)–(10) bekezdése szerinti fegyelmi 

büntetést is kiszabhat, illetve
b) a fegyelmi vétség megállapítása mellett a fegyelmi büntetés kiszabását mellőzheti, ha a legenyhébb fegyelmi 

büntetés is indokolatlan.
 (3) A (2) bekezdés a) pontját tisztjelölt esetében a NAV Szj. tv. 187. § (4) bekezdés a) pontja, vagy – a NAV Szj. tv. 245. § 

(1) bekezdése szerinti korlátozásra is figyelemmel – az Nftv. 55. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fegyelmi büntetés 
tekintetében lehet alkalmazni.

 (4) A  határozatot az  eljárás alá vont személlyel és képviselőjével közölni kell. Ha az  eljárás alá vont képviselőt 
vett igénybe a  fegyelmi eljárás során, a  határozat bíróság előtti megtámadásának határidejét a  határozatnak 
a  képviselővel való közlés időpontjától kell számítani. Ha az  eljárás alá vont jogi képviselő mellett egyidejűleg 
a NAV-nál működő foglalkoztatotti érdekképviseleti szerv képviselőjével járt el, a képviselővel való közlés időpontja 
tekintetében a korábbi közlés időpontja az irányadó.

 (5) A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a 65. § (2) bekezdése, a 66. §, a 67. § vagy a 68. § alapján az adott fegyelmi 
büntetést a  fegyelmi jogkör gyakorlójának vezetésével eljáró fegyelmi tanács sem szabhatná ki. Ilyen esetben 
a fegyelmi tanács tagjait ki kell jelölni és a tárgyalásra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

 (6) Az  (5)  bekezdést tisztjelölt esetében akkor kell alkalmazni, ha a  fegyelmi jogkör gyakorlója szerint az  Nftv. 55.  § 
(2) bekezdés e) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés lenne indokolt.

 (7) Ha a  tényállás nincs kellően felderítve, vagy a  vizsgálat során olyan eljárási szabályszegés történt, amely az  ügy 
érdemi elbírálását lényegesen befolyásolja, a fegyelmi jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 
8 napon belül póteljárást rendel el. A póteljárás elrendeléséről az eljárás alá vont személyt és képviselőjét értesíteni 
kell. A  póteljárás elrendelésének nem akadálya, ha a  fegyelmi jogkör gyakorlója a  fegyelmi tanács tagjait már 
kijelölte. A  vizsgálóbiztos által lefolytatandó póteljárás tartama nem haladhatja meg a  10 napot. A  vizsgálóbiztos 
a póteljárás során a vizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el, és a póteljárás befejezését követő 5 munkanapon 
belül a  póteljárás során keletkezett iratokat és a  kiegészítő jelentését köteles megküldeni a  fegyelmi jogkör 
gyakorlójának. Az e bekezdés szerinti határidők nem hosszabbíthatók meg.

 (8) A  vizsgálat során még át nem adott iratokat, továbbá az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálóbiztosi jelentést, illetve 
a  (7)  bekezdés szerinti kiegészítő jelentést a  fegyelmi tárgyalásról szóló értesítéssel együtt, illetve a  (2)  bekezdés 
alkalmazása esetén a  határozattal együtt közölni kell az  eljárás alá vont személlyel és képviselőjével. Nem lehet 
közölni az eljárás alá vont személlyel és képviselőjével a vizsgálóbiztosi jelentésnek, illetve a kiegészítő jelentésnek 
az ügy lezárására vonatkozó vizsgálóbiztosi javaslatot tartalmazó részét.

22. A fegyelmi tanács, az összeférhetetlenség, a tárgyalás, a fegyelmi büntetés kiszabása, az eljárás 
megszüntetése, a fegyelmi tanács hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés

83. § (1) A  tárgyalás a  fegyelmi eljárás második szakasza, amely során – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik –  
az ügy érdeméről háromtagú fegyelmi tanács határoz.

 (2) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi jogkör gyakorlója.
 (3) A fegyelmi tanács elnöke – a 82. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított  

3 munkanapon belül írásban kijelöli a tanács tagjait.
 (4) A  fegyelmi tanács tagjainak személye a  fegyelmi eljárás alá vont személynek a  fegyelmi eljárás megindításának 

időpontjában betöltött munkaköréhez (vezetői munkakör, illetve nem vezetői munkakör) és besorolásához igazodik.
 (5) Nem vezetői munkakört betöltő eljárás alá vont esetén a  fegyelmi tanács tagjainak kijelölése során a  78.  § 

(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
 (6) Vezetői munkakört betöltő eljárás alá vont esetén a  fegyelmi tanács tagjainak kijelölése során a  78.  §  

(3)–(6) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
 (7) Nem vezető munkakört betöltő tábornok esetén a  fegyelmi tanács tagjainak kijelölése során a  78.  § (6)  bekezdés 

a) pontját kell megfelelően alkalmazni.
 (8) A  78.  § (7)  bekezdése rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a  NAV vezetője a  NAV bármely szervének 

vezetője vagy nem vezetői munkakört betöltő foglalkoztatottja tekintetében a  69.  § alapján magához vonja 
a fegyelmi jogkört.



11086 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

84. § (1) A  fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként 
összeférhetetlenség miatt nem vehet részt:
a) az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos és annak hozzátartozója,
b) az eljárás alá vont hozzátartozója,
c) akit a vizsgálat során mint tanút vagy mint szakértőt meghallgattak, illetve meghallgatása szükséges és
d) az a)–c) pont alá nem tartozó személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el.

 (2) Ha a  64–69.  § szerinti fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben áll fenn az  (1)  bekezdés szerinti valamely 
összeférhetetlenségi ok, a fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi jogkör 70. § szerint kijelölt gyakorlója.

85. § (1) A  fegyelmi tanács a  tanács kijelölésétől számított 10 napon belül tárgyalást tart. A  tárgyalásról – beleértve  
a 86. § (1) bekezdése szerinti zárt ülést is – jegyzőkönyvet kell vezetni.

 (2) A  fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról az  eljárás alá vont, illetve képviselője az  értesítést és  
a 82. § (8) bekezdése szerinti iratokat a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal korábban megkapja.

 (3) A  tárgyaláson a  NAV-ot az  ügy vizsgálóbiztosa képviseli. Az  eljárás alá vont jogi képviselőt is igénybe vehet, 
illetve kérelmére a  NAV-nál működő foglalkoztatotti érdekképviseleti szerv képviselőjének a  részvételét, illetve 
képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni. A  képviselő személyére vonatkozó korlátozás tekintetében  
a NAV Szj. tv. 192. § (2) bekezdését alkalmazni kell.

 (4) Ha az  eljárás alá vont vagy képviselője a  tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az  ügyet érdemben 
elbírálni csak akkor lehet, ha az  eljárás alá vont személyt vagy képviselőjét szabályszerűen értesítették. Az  eljárás 
akkor is lefolytatható, ha az eljárás alá vont vagy képviselője előzetesen bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván 
részt venni.

 (5) A  fegyelmi tanács a  tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet 
igénybe, szemlét tarthat, egyéb bizonyítást folytathat. Az eljárási cselekményekről készült iratokat az eljárás alá vont 
személlyel és képviselőjével ismertetni kell.

 (6) Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, újabb tárgyalást kell tartani.

86. § (1) A  fegyelmi tanács – kivéve, ha a  fegyelmi eljárás felfüggesztésre került – az  első tárgyalástól számított legkésőbb 
30 napon belül, zárt ülésen, szótöbbséggel határoz. Nem hoz érdemi döntést a  fegyelmi tanács a  zárt ülésén  
a 87. § (1) bekezdése szerinti esetben.

 (2) A  fegyelmi vétséget megállapító határozatot kell hozni, de nem kell a  határozatban fegyelmi büntetést kiszabni,  
ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen.

 (3) A  fegyelmi tanács a  döntését a  tárgyaláson az  eljárás alá vont, illetve képviselője előtt – rövid indokolással – 
kihirdeti. A fegyelmi tanács a döntést a kihirdetést, vagy ha a kihirdetés az eljárás alá vont és képviselője távolléte 
miatt nem volt lehetséges, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül indokolt határozatba foglalja. A határozatot 
és a  tárgyalási jegyzőkönyvet – kivéve a zárt ülésen elhangzottakról szóló részt – az eljárás alá vont személlyel és 
képviselőjével is közölni kell. Ha az eljárás alá vont képviselőt vett igénybe a fegyelmi eljárás tárgyalási szakaszában, 
a  határozat bíróság előtti megtámadásának határidejét a  határozatnak a  képviselővel való közlése időpontjától 
kell számítani. Ha az  eljárás alá vont jogi képviselő mellett egyidejűleg a  NAV-nál működő foglalkoztatotti 
érdekképviseleti szerv képviselőjével járt el, a  képviselővel való közlés időpontja tekintetében a  korábbi közlés 
időpontja az irányadó.

 (4) A  NAV Szj. tv. 194.  § a)  pontja szerinti esetben a  teljes fegyelmi eljárás során a  fegyelmi jogkör gyakorlója,  
a NAV Szj. tv. 194. § b)–g) pontja szerinti esetekben a fegyelmi tanács hoz eljárást megszüntető határozatot.

87. § (1) Ha a  fegyelmi tanács zárt ülésen szótöbbséggel olyan fegyelmi büntetést tart indokoltnak, amelynek kiszabására 
nem jogosult, érdemi döntés helyett a hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetésre vonatkozó, a NAV Szj. tv. 187. §  
(2) és (3) bekezdése figyelembevételével kialakított javaslat előterjesztéséről dönt.

 (2) A fegyelmi tanács a tárgyaláson az eljárás alá vont személyt, illetve képviselőjét – rövid indoklással – arról tájékoztatja, 
hogy mivel a  hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetést tart indokoltnak, ezért az  ügy iratait döntéshozatalra 
a (3) bekezdés szerinti, hatáskörrel rendelkező vezetőnek küldi meg vagy a miniszternek terjeszti fel.

 (3) A  fegyelmi tanács a  javaslatát 8 napon belül – indokolással ellátva – írásba foglalja, és a  fegyelmi eljárás során 
addig keletkezett iratokkal együtt megküldi a  65.  § (2)  bekezdése, a  66.  § vagy a  68.  § szerinti vezetőnek.  
A  67.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  fegyelmi tanács javaslatát a  NAV vezetője terjeszti fel a  miniszternek. 
A fegyelmi tanács a javaslatot és a tárgyalási jegyzőkönyvet – kivéve a jegyzőkönyvnek a zárt ülésen elhangzottakról 
szóló részét és a  javaslatnak a  fegyelmi büntetésre vonatkozó indítványát – az  eljárás alá vont személlyel és 
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képviselőjével is közli. Ha az eljárás alá vont és a képviselője a tárgyaláson nem volt jelen, a fegyelmi tanács az iratok 
megküldése vagy felterjesztése mellett a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást is megadja.

 (4) A hatáskörrel rendelkező vezető a 65. § (2) bekezdésének, a 66. §-nak, illetve a 68. §-nak megfelelően, a miniszter  
a 67. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően jár el.

 (5) A miniszter által hozott, 67. § (4) bekezdése szerinti érdemi döntést a NAV vezetője, a  (4) bekezdés szerinti egyéb 
esetben az  érdemi döntést meghozó vezető kézbesíti az  eljárás alá vont és a  képviselője részére. A  kézbesítés 
joghatályára a 86. § (3) bekezdése az irányadó. Az érdemi döntést tájékoztatásul meg kell küldeni az ügyben eljárt 
fegyelmi tanács vezetőjének, illetve ha a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben a NAV vezetője hozta meg az érdemi 
döntést, úgy az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlójának is.

 (6) Ha a  miniszter a  67.  § (4)  bekezdésének megfelelően, illetve a  NAV vezetője a  68.  §-nak megfelelően az  ügyet 
az  eljárás folytatására visszaküldi a  fegyelmi tanácsnak, illetve a  65.  § (2)  bekezdése szerinti esetben az  eredeti 
munkáltatói jogkör gyakorlójának, az  eredeti munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül érdemi döntést hoz 
az  ügyben, illetve a  fegyelmi tanács 15 napon belül újabb tárgyalás keretében hoz érdemi döntést az  ügyben,  
de az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a  fegyelmi tanács ez esetben sem szabhat ki a  törvény szerint 
a hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetést.

VI. FEJEZET
MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

88. § (1) A  méltatlansági jogkör gyakorlója – ha a  NAV Szj. tv. vagy e  rendelet másként nem rendelkezik – a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója.

 (2) Tisztjelölt esetén a méltatlansági jogkör gyakorlója a NAV vezetője.
 (3) Ha az  eljárás alá vont személyt a  méltatlansági eljárás megindítása vagy befejezése előtt a  NAV szervei között 

áthelyezik, a  méltatlansági eljárás megindítására és lefolytatására, illetve befejezésére az  új foglalkoztató szerv 
munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, ezért az ügyet hozzá át kell tenni.

89. §  A  NAV vezetője a  NAV állományába tartozó bármely foglalkoztatott méltatlansági ügyében az  eljárás bármely 
szakaszában magához vonhatja a méltatlansági jogkör gyakorlását.

90. §  Ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  NAV Szj. tv. 196.  § (1)  bekezdését kimerítő magatartásáról szerez tudomást, 
vizsgálat keretében kell tisztáznia, hogy az érintett
a) a kifogásolt magatartást tanúsította-e, a terhére rótt cselekményt elkövette-e,
b) a cselekmény elkövetésében milyen körülmények hatottak közre, illetve a cselekmény megítélésénél milyen, 

az érintett javára és terhére szóló körülmények vehetők figyelembe,
c) az  a) és b)  pontban foglaltak alapján a  kifogásolt magatartásával milyen mértékben csorbította az  általa 

betöltött munkakör tekintélyét vagy a  foglalkoztató NAV szerv tekintélyét, jó hírnevét, illetve milyen 
mértékben veszélyeztette a foglalkoztató NAV szerv működéséhez szükséges közbizalom fenntartását.

91. § (1) A  vizsgálat elrendelésére, lefolytatására, valamint a  résztvevők jogaira és kötelezettségeire e  rendelet fegyelmi 
eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) nem alkalmazhatók a  fegyelmi jogkör gyakorlójának személyére vonatkozó rendelkezések, ide nem értve 

az összeférhetetlensége esetére vonatkozó rendelkezéseket,
b) nem alkalmazhatók a  fegyelmi eljárásnak az  egyszerűsített eljárásra, a  fegyelmi tanácsra és a  tárgyalás 

tartására vonatkozó rendelkezései,
c) az ügyet lezáró méltatlansági határozatot a  vizsgálóbiztos jelentésének, kiegészítő jelentésének 

előterjesztésétől számított 15 napon belül kell meghozni, mely határidő 15 nappal meghosszabbítható.
 (2) A méltatlansági jogkör gyakorlója az érdemi döntés meghozatalát megelőzően az eljárás alá vontat meghallgatja. 

A  meghallgatást úgy kell kitűzni, hogy az  eljárás alá vont, illetve képviselője az  értesítést és a  vizsgálati iratokat 
a meghallgatás előtt legalább 3 munkanappal korábban megkapja. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A  meghallgatáson a  méltatlansági jogkör gyakorlója mellett az  eljárás alá vont és képviselője, a  vizsgálóbiztos és 
a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

 (3) Szabályszerű értesítés esetén az  érdemi döntés meghozatalának nem akadálya, ha az  eljárás alá vont vagy 
képviselője a meghallgatáson nem jelent meg.
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 (4) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  94.  § szerinti esetben a  méltatlansági jogkör gyakorlója az  eljárás alá vontat 
meghallgathatja, ha megjelenésének nem képezi akadályát a  büntetőeljárásban foganatosított intézkedés. 
Egyebekben a meghallgatásra a (2) és (3) bekezdés előírásai az irányadók.

92. §  Ha a méltatlansági eljárás alapját képező magatartás miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult,
a) a befejezett büntető- vagy szabálysértési eljárásban hozott érdemi jogerős határozat ténymegállapításaihoz 

és következtetéseihez a vizsgálat, illetve a méltatlansági jogkör gyakorlója kötve van,
b) a folyamatban lévő büntető- vagy szabálysértési eljárás rendelkezésre álló bizonyítékait – ha az abban foglalt 

tényeket kétséget kizáróan alátámasztják, illetve nem vonták kétségbe – a  vizsgálatban fel lehet használni, 
különösen, ha a büntetőeljárásban vádirat készült.

93. § (1) A  vizsgálóbiztos a  jelentésében csak arról foglalhat állást, hogy az  eljárás alapját képező magatartás alapján 
megállapítható-e a foglalkoztatottal, tisztjelölttel szemben a méltatlanság fennállása.

 (2) A méltatlansági jogkör gyakorlója, tábornok esetében a miniszter a méltatlansági határozatban csak a méltatlanság 
fennállásáról dönt, ha pedig az nem állapítható meg, a méltatlansági eljárást határozattal megszünteti.

94. §  A 90–92. §-tól és a 93. § (1) bekezdésétől eltérően, ha – tábornokot érintő ügy kivételével – a NAV Szj. tv. 197. §-a 
szerinti feltételek fennállnak, méltatlansági határozatban a méltatlanság fennállta külön eljárás (vizsgálat) nélkül is 
megállapítható.

95. § (1) Ha a  méltatlanság a  93.  § (2)  bekezdése, illetve a  94.  § szerinti méltatlansági határozattal megállapításra kerül, 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül intézkedni kell a  szolgálati jogviszony felmentéssel történő 
megszüntetése iránt.

 (2) A  méltatlansági határozattal szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, bíróság előtt az  annak alapján megtett 
munkáltatói intézkedés, azaz a  szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése vitatható. Tábornok 
esetében a jogorvoslatra a NAV Szj. tv. 199. § (7) bekezdése alapján a NAV Szj. tv. 27. §-a az irányadó.

VII. FEJEZET
KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

23. A kártérítési jogkör gyakorlója a foglalkoztatott, a tisztjelölt vagy a munkavállaló károkozása 
esetén

96. § (1) A kártérítési jogkör gyakorlója a munkáltatói jogkör gyakorlója.
 (2) Az átrendelés időtartama alatt okozott kár esetében a kártérítési jogkör gyakorlója az átrendelés helye szerinti szerv 

munkáltatói jogkör gyakorlója, kivéve, ha a kár az átrendelő szervnél keletkezett.
 (3) A  más szervhez kirendelés, vezénylés időtartama alatt okozott kár esetében az  eredeti munkáltatói jogkör 

gyakorlója csak a  NAV-nak okozott kár tekintetében gyakorolja a  kártérítési jogkört a  más szervhez kirendelt, 
vezényelt foglalkoztatottal szemben.

 (4) A tisztjelölt esetében – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a kártérítési jogkör gyakorlója az NKE Rendészettudományi 
Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője.

 (5) A  tisztjelölt által a  NAV-nál teljesített szakmai gyakorlaton vagy a  NAV-nál elrendelt szolgálati tevékenység során 
a NAV-nak okozott kárral összefüggésben a kártérítési jogkör gyakorlója a NAV vezetője.

97. §  A  kártérítési felelősség megállapítására, illetve a  kártérítés alóli mentesítésre, továbbá fizetési könnyítés 
engedélyezésére egymillió forintot meghaladó kár esetén a NAV vezetője jogosult.

24. Eltérés a fegyelmi eljárás szabályaitól

98. §  A  kártérítési eljárásra e  rendelet fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy
a) nem alkalmazhatók a  fegyelmi jogkör gyakorlójának személyére vonatkozó rendelkezések, ide nem értve 

az összeférhetetlenség esetére vonatkozó rendelkezéseket;
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b) ha a kár összegének megállapítására
ba) szakértő igénybevételével kerül sor, illetve
bb) ha a NAV Szj. tv. 204. § (3) bekezdés a) pontja alapján kerül sor,

és a  szakértő eljárásának, illetve a  megrongált dolog kijavításának az  időtartama a  vizsgálóbiztos 
(meghosszabbított) vizsgálati határidejét meghaladja, a  vizsgálóbiztosnak a  vizsgálatot a  kár összegének 
megállapítását követő 8 napon belül kell befejeznie;
c) nem alkalmazhatók a  fegyelmi eljárásnak az  egyszerűsített eljárásra, a  póteljárásra, a  fegyelmi tanácsra és 

a tárgyalás tartására vonatkozó rendelkezései.

99. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 30 napon belül határozattal érdemben 
dönt a  kártérítési ügyben, vagy – ha a  feltételei fennállnak – a  kártérítési eljárást megszüntető határozatot hoz 
(kártérítési határozat).

 (2) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a  tényállás további tisztázását tartja indokoltnak, kártérítési póteljárást rendel 
el, amelyről a  vizsgálóbiztost és a  károkozót értesíti. A  vizsgálóbiztos a  kártérítési póteljárás során a  vizsgálatra 
vonatkozó szabályok szerint jár el, és az  annak befejezését követő 3 munkanapon belül a  kártérítési póteljárás 
során keletkezett iratokat és a  kiegészítő jelentését köteles megküldeni a  munkáltatói jogkör gyakorlójának és 
a  károkozónak. Kártérítési póteljárás esetén a  kiegészítő jelentés előterjesztésétől számított 30 napon belül kell 
az ügyben határozatot hozni.

100. §  A  leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a  98–99.  §-ban foglaltakat a  NAV Szj. tv. 202.  § (8)  bekezdése 
szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

25. Egyszerűsített eljárás

101. § (1) A  98–99.  §-tól eltérően, ha az  egyszerű megítélésű, ismert kárösszegű tényállás mellett a  NAV Szj. tv. 205.  § 
(2)  bekezdése szerinti egyszerűsített eljárásban a  munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy az  általa felhatalmazott 
vezető által kibocsátott, fizetési felszólítást is tartalmazó értesítésre a  károkozó az  értesítés közlésétől számított  
8 munkanapon belül a  kártérítési felelősségét, annak mértékét és a  kártérítés összegét írásban elismeri, és 
nyilatkozik arról, hogy a  (4)  bekezdés szerinti szabályszerű tájékoztatás alapján a  jogorvoslati jogáról lemond, 
az ügyben nem kell vizsgálóbiztost kijelölni és nem kell határozatot hozni.

 (2) Ha az  (1) bekezdés szerinti esetben a károkozó az értesítésben meghatározott határidőig nem teljesít, a károkozó 
(1)  bekezdés szerinti nyilatkozata egyúttal a  NAV Szj. tv. 158.  § (2)  bekezdése szerinti hozzájárulásnak minősül.  
Ennek alapján az értesítésben megjelölt határidőtől számított, a Ptk. szerinti kamattal növelt követelés – a NAV Szj. 
tv. 158. § (2) bekezdésében meghatározott módon – a károkozó illetményéből, munkabéréből, pénzben kifizetendő 
egyéb járandóságából levonható. Ha a  károkozó szolgálati jogviszonya, munkaviszonya a  követelés teljes 
megtérítése előtt megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, vele szemben az (1) bekezdés szerinti fizetési felszólítás és 
az (1) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján bírósági végrehajtás kezdeményezhető.

 (3) Ha a károkozó az  (1) bekezdés szerinti értesítésre nem nyilatkozik, vagy a kártérítési felelősségét, annak mértékét, 
illetve a  kártérítés összegét az  írásbeli nyilatkozatában nem ismeri el, a  kártérítési eljárást a  77.  § megfelelő 
alkalmazásával meg kell indítani és az általános szabályok szerint kell lefolytatni.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti értesítésben a károkozót az (1)–(3) bekezdésben foglaltakról tájékoztatni kell.
 (5) A  károkozó az  (1)  bekezdés szerinti esetben is kérheti a  munkáltatói jogkör gyakorlójától, illetve a  97.  § szerinti 

esetben a  NAV vezetőjétől a  102.  § szerinti méltányosság gyakorlását, fizetési könnyítés engedélyezését.  
Ilyen esetben a kérelem elbírálására a 102. § (2)–(6) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

 (6) Nem alkalmazható az  (1)–(5)  bekezdés, ha a  kárt többen együttesen okozták, vagy ha a  kártérítési felelősség 
leltárhiány alapján áll fenn, illetve tisztjelölt esetében.

26. A kártérítés alóli mentesítés, a fizetési könnyítés eljárási szabályai

102. § (1) A  vizsgálóbiztos a  vizsgálat során köteles felhívni a  figyelmet a  NAV Szj. tv. 206.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti 
méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelem lehetőségére, amely a  kártérítést megállapító határozat 
meghozatala előtt, vagy – az  érintett körülményeiben bekövetkezett lényeges változásra tekintettel, a  kártérítés 
összegének megfizetéséig – utólag terjeszthető elő.
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 (2) A  kártérítést megállapító határozat meghozatala előtt előterjesztett kérelem tárgyában a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója a kártérítést megállapító határozatban dönt.

 (3) Az  utólag előterjesztett kérelem tárgyában a  munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül önálló határozattal 
dönt, kivéve, ha az érintett a kártérítést megállapító határozatot bíróság előtt megtámadta, és a bíróság az ügyben 
még nem hozott jogerős döntést. Ilyen esetben a  kérelmet a  jogerős bírósági döntésnek a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójához történt kézbesítéstől számított 15 napon belül kell elbírálni.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti kérelem elbírálásához a  tényállás kiegészítése szükséges, az  elbírálásra rendelkezésre 
álló határidő legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A kérelem előterjesztésétől a döntés közléséig a kérelmező 
fizetési kötelezettsége, illetve a foglalkoztató szerv NAV Szj. tv. 158. § (2) bekezdése szerinti levonási joga szünetel.

 (5) A fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező, (2) és (3) bekezdés szerinti határozat rendelkező részében fel kell 
hívni a figyelmet az engedélyezett fizetési könnyítés nemteljesítésének a NAV Szj. tv. 206. § (3) bekezdése szerinti 
jogkövetkezményeire.

 (6) Az érintett a (3) bekezdés szerinti kérelem tárgyában hozott döntés ellen közvetlenül bírósághoz fordulhat.

27. Foglalkoztatói kártérítési felelősséggel kapcsolatos eljárási szabályok átrendelés esetén

103. § (1) Az  átrendelés időtartama alatt bekövetkezett kár esetében a  károsult felé kibocsátandó, a  kárigény károsult általi 
előterjesztésére vonatkozó foglalkoztatói felhívást és a benyújtott kárigényre 15 napon belül adandó foglalkoztatói 
nyilatkozatot az a szerv teszi meg, illetve a kárigényt ahhoz a szervhez kell benyújtani, amelynél a kár keletkezett.

 (2) Ha a  károsult a  kárigényét nem ahhoz a  foglalkoztató szervhez terjeszti elő, amelynél a  kár bekövetkezett, 
a  kárigényt 3 munkanapon belül át kell tenni a  károkozás helye szerinti foglalkoztató szervhez. Az  (1)  bekezdés 
szerinti nyilatkozatra nyitva álló határidőt ilyen esetben a  kárigénynek a  kár bekövetkezte szerinti foglalkoztató 
szervhez történő beérkezését követő naptól kell számítani.

 (3) A  foglalkoztató szervek haladéktalanul tájékoztatják egymást a károkozásról, annak mértékéről, körülményeiről és 
a kártérítési igénnyel kapcsolatos álláspontjukról.

28. A tisztjelöltre vonatkozó eltérés

104. §  A  tisztjelölt által a  NAV-nál teljesített szakmai gyakorlaton vagy a  NAV-nál elrendelt szolgálati tevékenység során 
a tisztjelöltnek a NAV által okozott kár tekintetében foglalkoztató szerv alatt azt a NAV szervet kell érteni, amelynél 
a tisztjelölt a szakmai gyakorlatot, illetve az elrendelt szolgálati feladatot ellátta.

29. Közös szabályok

105. §  A  NAV vezetője bármely foglalkoztatott, munkavállaló, tisztjelölt kártérítési felelősségét érintő ügyében, illetve 
bármely foglalkoztatói kártérítési felelősség tárgyát érintő ügyben magához vonhatja a  kártérítési jogkör 
gyakorlását.

VIII. FEJEZET
A NAV SZJ. TV. 145. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERV KIJELÖLÉSE

106. §  A  NAV Szj. tv. 145.  § (2)  bekezdése szerinti – országos illetékességű – területi szerv a  NAV Kiemelt Adó- és 
Vámigazgatósága.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

107. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

108. §  Az V–VII. Fejezet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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109. § (1) A  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet] 4. alcíme a következő 
9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényben (a továbbiakban: NAV 
Szj. tv.) meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzésére a  kifogástalan életvitel ellenőrzésére vonatkozó, ezen 
alcímben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(2) A NAV Szj. tv.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését az NVSZ a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
megkeresése alapján végzi.
(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresés tartalmazza:
a) a pénzügyőri állományba jelentkező
aa) által kitöltött – a NAV Szj. tv. 2. melléklete szerinti – adatlapot, a pénzügyőri állományba jelentkezőnek és a vele 
közös háztartásban élőknek a NAV Szj. tv. 3. melléklete szerinti nyilatkozatát,
ab) önéletrajzát, valamint
ac) tervezett munkakörét;
b) a pénzügyőr
ba) jelenlegi vagy tervezett munkakörét,
bb) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét, valamint
bc) a  pénzügyőr által, a  pénzügyőri állományba jelentkezéskor kitöltött – a NAV Szj. tv. 2.  melléklete szerinti – 
adatlapot, ha az rendelkezésre áll;
c) a pénzügyőr tisztjelölt
ca) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
cb) által a  rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött, – a NAV Szj. tv. 2.  melléklete szerinti – 
adatlapot, ha az rendelkezésre áll.”

 (2) A 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 13/B.  § (1)  bekezdésében és 13/C.  § (1)  bekezdésében a  „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe 

a „rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
b) 13/D. § (2) bekezdésében a „tagjára” szövegrész helyébe a „tagjára, illetve az adó- és vámhatósági szolgálati 

jogviszonyt érintő, a pénzügyőrre” szöveg
lép.

110. §  A  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet  
2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „kormánytisztviselőjére” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőjére, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottjára” szöveg lép.

111. § (1) Az  ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a  projektjei lebonyolításának szabályairól, 
valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 34. §-a 
a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  ikerintézményi projektben részt vevő, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról 
szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) hatálya alá tartozó szakértőkre a NAV Szj. tv. 62. §-ában 
foglaltakat is alkalmazni kell.”

 (2) Az  ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a  projektjei lebonyolításának szabályairól, 
valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet
a) 1. § c) pontjában a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervekre és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra” szöveg,
b) 34. § (2) bekezdésében a „Kttv. és a Hszt.” szövegrész helyébe a „Kttv., a Hszt. és a NAV Szj. tv.” szöveg
lép.

112. §  A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről szóló 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 1.  § 1.  pontjában a  „tagja,” szövegrész helyébe a  „tagja, továbbá a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

foglalkoztatottja,” szöveg,
b) 1.  § 3.  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi 

igazgatási szolgálati jogviszonyon, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja esetében az  adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszonyon” szöveg,
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c) 1. § 4. pontjában a „3a. pontja szerinti,” szövegrész helyébe a „3a. pontja szerinti, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állománya jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) 3. § (1) bekezdés 
23. pontja szerinti” szöveg,

d) 7.  § a)  pontjában, valamint 10.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „a Kttv. 100.  § (1)  bekezdése,” szövegrész 
helyébe az „a Kttv. 100. § (1) bekezdése, a NAV Szj. tv. 110. §-a,” szöveg,

e) 7.  § b)  pontjában, 10.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, valamint 12.  § (2)  bekezdésében a  „289/R.  § 
(10)  bekezdése” szövegrész helyébe a „289/R.  § (10)  bekezdése, valamint a  NAV Szj. tv. 124.  § (1)  bekezdés 
e) pontja” szöveg,

f ) 7. § c) pontjában, 10. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint 12. § (2) bekezdésében az „a Kttv. 79. § l) pontja” 
szövegrész helyébe az „a Kttv. 79. § l) pontja vagy a NAV Szj. tv. 85. § (1) bekezdés n) pontja” szöveg

lép.

113. §  Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló 434/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „hivatásos állománya tagjaira (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők)” 

szövegrész helyébe a  „hivatásos állománya tagjaira, a  Nemzeti Adó-és Vámhivatal adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottaira (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők)” szöveg,

b) 2.  § 3.  pontjában a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat 
ellátó szerv, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal” szöveg,

c) 2.  § 4.  pontjában a  „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, adó- és 
vámhatósági szolgálati” szöveg

lép.

114. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 672/2020. (XII. 28.)  Korm. rendelethez

I. A 24. § (3) bekezdése szerinti alapellátmány mértéke

 A  B  C  D

 1.  térség/ország  tiszthelyettesi és zászlósi 

rendfokozati állománycsoportba 

tartozók

 tiszti és főtiszti rendfokozati 

állománycsoportba tartozók

 tábornoki rendfokozati 

állománycsoportba tartozók

 2. Európa  800 euró/hó  860 euró/hó  900 euró/hó

 3. Közel-keleti és közép-ázsiai 
országok

 1000 euró/hó  1080 euró/hó  1160 euró/hó

 4. Oroszország, kelet-ázsiai 
térség, Ausztrália és 
Óceánia

 900 euró/hó  980 euró/hó  1060 euró/hó

 5. Afrika  1000 euró/hó  1080 euró/hó  1160 euró/hó

 6. Dél- és Közép-Amerika  900 euró/hó  980 euró/hó  1160 euró/hó

 7. Észak-Amerika  900 euró/hó  980 euró/hó  1060 euró/hó
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II. A 24. § (4) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés mértéke

A)  A veszély kockázati szintjétől függő alapellátmány-kiegészítés

 A  B

 1.  kockázati szint  alapellátmány-kiegészítés

 2.  a hazait meghaladó, de alacsony veszélyszint  100 euró/hó

 3.  fokozott veszélyszint  150 euró/hó

 4.  átlag feletti veszélyszint  250 euró/hó

 5.  jelentős veszélyszint  300 euró/hó

 6.  jelentősen magas veszélyszint  350 euró/hó

 7.  kiemelkedő veszélyszint  400 euró/hó

B)  Az éghajlati viszonyoktól függő alapellátmány-kiegészítés

 A  B

 1.  éghajlati viszonyok kategóriája  alapellátmány-kiegészítés

 2.  hazaitól lényeges eltérő éghajlat  50 euró/hó

 3.  hazaitól szélsőségesen eltérő éghajlat  100 euró/hó

 4.  extrém éghajlati körülmények  150 euró/hó

III. A 24. § (6) bekezdése szerinti beosztási pótlék mértéke

 A  B

 1.  beosztási szint  beosztási pótlék

 2.  misszióvezető  300 euró/hó

 3.  misszió vezetőjének helyettese  250 euró/hó

 4.  egység parancsok  200 euró/hó

 5.  alegység parancsok  150 euró/hó

 6.  műveletirányító tiszt  120 euró/hó

 7.  beosztott tiszt  80 euró/hó

 8.  alparancsnok  50 euró/hó

 9.  beosztott tiszthelyettes  30 euró/hó

IV. A 28. § (2) bekezdése szerinti kiküldetési ellátmány mértéke

 A  B  C  D

 1.  térség/ország

 tiszthelyettesi és zászlósi 

rendfokozati állománycsoportba 

tartozók

 tiszti és főtiszti rendfokozati 

állománycsoportba tartozók

 tábornoki rendfokozati 

állománycsoportba tartozók

 2. Európa  800 euró/hó  860 euró/hó  900 euró/hó

 3.
Közel-keleti és közép-ázsiai 
országok

 1000 euró/hó  1080 euró/hó  1160 euró/hó

 4.
Oroszország, kelet-ázsiai 
térség, Ausztrália és 
Óceánia

 900 euró/hó  980 euró/hó  1060 euró/hó

 5. Afrika  1000 euró/hó  1080 euró/hó  1160 euró/hó

 6. Dél- és Közép-Amerika  900 euró/hó  980 euró/hó  1160 euró/hó

 7. Észak-Amerika  900 euró/hó  980 euró/hó  1060 euró/hó
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2. melléklet a 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Munkaköri kulcsszámok és a devizaellátmányhoz meghatározható szorzószámok az összekötő tisztek 
tartós külszolgálatra külföldre vezénylése esetében

Kulcsszám Munkakör Szorzószám
 1.  Összekötő főtanácsos 3,20–4,00
 2.  Összekötő tanácsos 2,50–3,50

A Kormány 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete 
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

A Kormány
a 3–7.  §, a  9–11.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi  
CLXII. törvény 15. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15.  § 2.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12–21.  § tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15.  § 3–8. és 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22–24.  § tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15.  § 11. és 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25.  §, a  27.  § és a  2.  melléklet tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi  
CLXII. törvény 15. § 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § és a 3. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 29.  § és a  30.  § tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § (1)  bekezdés 1.  pont  
a) és c)  alpontjában és a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
(a továbbiakban: Tv.) 2. §-a szerinti foglalkoztatottat (a továbbiakban: foglalkoztatott) foglalkoztató
a) kormányzati igazgatási szervre,
b) közigazgatási szervre,
c) rendvédelmi feladatokat ellátó szervre,
d) Nemzeti Adó- és Vámhivatalra,
e) állami vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltatóra, illetve működtetett klinikai 

központra és egyetemi kórházra, valamint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1. alkalmazásüzemeltetés: az  alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az  alkalmazásokkal kapcsolatos 

képzési feladatok elvégzése, hibakezelés,
  2. felhasználó: a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer használatára jogosult személy,
  3. infrastruktúraüzemeltetés: a  KSZDR működéséhez a  Kormányzati Adatközpontban biztosítandó 

hardvereszközök, különösen szerverek és számítógépek működtetése,
  4. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület,
  5. jogosultságkezelés: a  rendszer felhasználói részére egyedi szerepkörök létrehozása, karbantartása, 

a szerepkörök felhasználóhoz rendelése,
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  6. kiemelt felhasználó: a Tv. 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti, közvetlen statisztikai lekérdezésre 
jogosult felhasználó,

  7. KSZDR: a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer, amely a  Tv. 1.  §-ában meghatározott, 
központi adatbázisra épülő, egységes alapokon megvalósuló, moduláris felépítésű kormányzati személyügyi 
információs rendszer,

  8. KSZDR szervezet: a foglalkoztatottat foglalkoztató 1. § szerinti szervezet,
  9. modul: a  KSZDR-t felépítő egyes funkcionális rendszerelemek, amelyek egymással közvetlen kapcsolatban 

állnak,
10. szerepkör: a  meghatározott feladatkörrel és annak ellátásához szükséges jogosultsággal felruházott 

felhasználói pozíció.

2. A KSZDR felépítése, működése

3. § (1) A KSZDR egységes informatikai rendszerként magában foglalja
a) a Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti rendszerelemeket,
b) a (2) bekezdés szerinti funkcionalitást biztosító modulokat,
c) a  hozzáférési jogosultság jogszabályban meghatározottak szerinti biztosítása érdekében önálló 

jogosultságkezelési modult,
d) a technikai működést biztosító modulokat.

 (2) A KSZDR funkcionalitásait biztosító modulok
a) az adatgyűjtő modulon belül

aa) a személyügyi nyilvántartást kezelő modul,
ab) a kérdőív tervező és kitöltő modul,
ac) a szervezeti nyilvántartást kezelő modul,
ad) az intézményi tervező modul,
ae) a munkaköri katasztert kezelő modul,

b) a statisztikai modulon belül
ba) a statisztikai reporting modul,
bb) a monitoring modul,
bc) az elemző-értékelő modul,
bd) az ágazati és kormányzati intézményi tervező modul.

4. § (1) Az  adatgyűjtő modul tartalmazza a  KSZDR működéséhez szükséges, a  Tv. 1–7.  mellékletében meghatározott 
személyügyi adatok teljes körét, tartalmi és formai szempontból egységes struktúrában.

 (2) Az adatgyűjtő modulba az adatokat
a) a személyes és szervezeti adatok tekintetében a KSZDR szervezet adatfeltöltése,
b) az  emberi erőforrás-folyamatok adatainak jogszabályban meghatározott, 1.  melléklet szerinti 

szaknyilvántartásból érkező adatszolgáltatása,
c) a  foglalkoztatottak létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a  központosított illetményszámfejtési 

rendszer adatszolgáltatása, valamint
d) a  költségvetési szervekről és a  költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló közhiteles hatósági 

törzskönyvi nyilvántartásból érkező szervezeti adatok szolgáltatása
biztosítja.

5. § (1) Az  adatgyűjtő modul interfész kapcsolatot biztosít a  Tv. 7.  § (1)  bekezdése szerinti adatfeltöltés végrehajtása 
érdekében.

 (2) Ha a  KSZDR szervezet a  személyügyi alapnyilvántartását nem az  adatgyűjtő modul használatával vezeti, saját 
személyügyi ügyviteli rendszerét csatlakoztatja az adatgyűjtő modul részét képező interfészhez.

 (3) Ha a  KSZDR szervezet a  személyügyi alapnyilvántartását nem elektronikusan vezeti, az  adatgyűjtő modul 
a  személyügyi alapnyilvántartás elektronikus vezetése céljából önálló személyügyi, adatkapcsolatokat támogató 
nyilvántartásként is működik. Ennek részeként felületet biztosít, melyen keresztül az  adatkezelők rögzíthetik, 
módosíthatják, lekérdezhetik saját adataikat.
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 (4) Az adatgyűjtő modul informatikai adatbázist biztosít annak érdekében, hogy az adatkezelő közvetlenül hozzáférjen 
az általa kezelt adatokhoz.

 (5) Az adatgyűjtő modul informatikai adatkapcsolatot biztosít a KSZDR rendszerelemei és moduljai között.

6. §  A statisztikai modulba az adatok
a) az  adatgyűjtő modulban elérhető személyügyi nyilvántartást kezelő modulban szereplő adatok köréből 

szervezethez kötötten, valamint
b) a Tv. 12. §-a szerinti, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal 

vezetőjének megállapodása alapján, a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás útján 
kerülnek.

7. §  A KSZDR-ben az  adatok nyilvántartására idősorosan kerül sor. Az  idősoros nyilvántartás keretében az  adatok 
időrendben minden előzményadatot tartalmaznak.

8. § (1) A KSZDR informatikai üzemeltetési feladatait
a) a  KSZDR infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
b) a  KSZDR adatgyűjtő modulja és statisztikai modulja alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében 

az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban együtt: KSZDR informatikai 
üzemeltetést végző szervezet) 

látja el.
 (2) A KSZDR működtetéséért felelős miniszter (a továbbiakban: KSZDR Központ) a KSZDR működtetéséhez módszertani 

támogatást nyújt.

3. A jogosultságkezelés rendje

9. § (1) A  KSZDR alkalmazása az  adatgyűjtő modul adatbázisában tárolt adatoknak a  felhasználók általi, jogosultsághoz 
kötött közvetlen kezelésére épül.

 (2) Az adatgyűjtő modul adatbázisában tárolt adatok hitelességéért a KSZDR szervezet felelős.

10. § (1) A felhasználónak a KSZDR adataihoz és funkcióihoz való hozzáférését a jogosultság terjedelme alapján a szerepköre 
határozza meg. A felhasználó az általa megismert személyes adatokat kizárólag a jogosultsága által meghatározott 
körben használhatja fel.

 (2) A szabályozott hozzáférés érdekében minden felhasználót kétfaktoros hitelesítéssel,
a) „Felhasználói névvel” és jelszóval, valamint
b) tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvánnyal
kell azonosítani, és a  rendszer adataihoz történő hozzáférését a  KSZDR jogosultsági rendszerén keresztül kell 
biztosítani.

 (3) A  jogosultsági rendszer megfelelő működéséért a  KSZDR Központ felel, mint a  legmagasabb szintű felhasználói 
jogosultsággal rendelkező felhasználó (a továbbiakban: KSZDR adminisztrátor).

 (4) A  KSZDR adminisztrátor köteles valamennyi KSZDR szervezet részére a  szervezeti felhasználói jogosultság 
kiosztására (a továbbiakban: szervezeti adminisztrátor).

 (5) A  szervezeti adminisztrátor jogosult a  végfelhasználói jogosultságok kiadására, melynek birtokában 
a végfelhasználók a beállított szerepkörükhöz igazodóan jogosultak a rendszer használatára.

11. § (1) A KSZDR a  felhasználók által végzett, meghatározott adatkörökre vonatkozó, keletkeztető és módosító műveletről 
részletes, a felhasználó és a művelet beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást, naplót készít 
és tárol.

 (2) Az  engedélyezett jogosultságokról nyilvántartást kell vezetni. A  nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból 
megállapítható legyen, hogy egy adott időpontban egy meghatározott adathoz a felhasználók mely köre fért hozzá, 
és részükre ezt a jogosultságot ki engedélyezte.
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4. Az adatfeldolgozói jogviszony

12. § (1) A  KSZDR Központ, illetve a  KSZDR informatikai üzemeltetést végző szervezet (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban együtt: adatfeldolgozó) és a  KSZDR szervezet (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
adatkezelő) közötti adatfeldolgozói jogviszonyban az adatfeldolgozó
a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Tv. és 

e § szerinti műveleteket végezheti,
b) biztosítja azt, hogy az  adatfeldolgozói feladatkörével kapcsolatos feladatokat ellátó személyek titoktartási 

kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,
c) meghozza a  (2)  bekezdésben meghatározott – a  természetes személyeknek a  személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK  
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
a  tanácsi rendelet (a  továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 32.  cikkében foglalt rendelkezéseket 
érvényesítő – intézkedéseket,

d) az adatkezelő előzetes felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,
e) az  adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíti 

az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az általános adatvédelmi rendelet III. fejezetében 
az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,

f ) segíti az adatkezelőt az általános adatvédelmi rendelet 32–36. cikke szerinti kötelezettségek teljesítésében, 
figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat,

g) az  adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően az  adatkezelő döntése szerint minden személyes 
adatot töröl vagy azokat visszajuttatja az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az Európai 
Unió kötelező jogi aktusa vagy törvény a személyes adatok további tárolását írja elő,

h) az  adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az  adatfeldolgozói jogviszonnyal 
összefüggő kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti 
az  adatkezelő által vagy az  általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a  helyszíni 
vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes 
adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

 (2) Az  adatkezelő és az  adatfeldolgozó a  tudomány és technológia állása és a  megvalósítás költségei, továbbá 
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a  kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja, ideértve
a) a személyes adatok személyazonosításra alkalmatlanná tételét,
b) a  személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és 

az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
d) az  adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának 

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

5. Az adatszolgáltatás, az adatnyilvántartás, az adatátvétel rendje

13. § (1) A  KSZDR-ben történő adatnyilvántartás, a  KSZDR-be és az  onnan történő adatszolgáltatás technikai feltételeit, 
az  információbiztonsághoz szükséges és elégséges feltételeit tartalmazó dokumentációt – különösen a  rendszer 
műszaki specifikációit és logikai rendszertervét – a KSZDR szervezet részére elérhetővé kell tenni.

 (2) Az adatszolgáltatás rendszer-rendszer kapcsolattal valósul meg.

14. § (1) A  foglalkoztatott személyhez köthető, a  Tv. 7.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti információs rendszerekből 
történő adatainak az  átvételére az  adatgyűjtő modulban abban az  esetben kerülhet sor, ha a  foglalkoztatott 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ) egyértelműen beazonosítható.

 (2) Ha a TAJ alapján nem azonosítható az  adat, a  rendszer hibaüzenetet küld az  adatszolgáltatónak, és az  adat nem 
rendelhető a foglalkoztatotthoz.
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15. § (1) A  foglalkoztatott személyéhez köthető kiegészítő adatok jogszabályban meghatározott szaknyilvántartásából 
történő átvételre időszakosan kerül sor, a  szaknyilvántartás tárgyköréhez igazodóan, továbbá ha az  adatokban 
változásra kerül sor.

 (2) Az első adatátadást a szaknyilvántartás működtetőjének vezetője a Tv. 17. §-ában foglalt határidőt követő harminc 
munkanapon belül végzi el.

16. §  A foglalkoztatottnak a  Tv. 1–7.  mellékletében meghatározott adatairól, az  azokban bekövetkezett változásokról 
hetente történik adatszolgáltatás az adatgyűjtő modul részére.

17. § (1) A  KSZDR szervezet szervezeti adatairól, a  szervezeti adatokban történő változásokról naponta történik 
adatszolgáltatás az adatgyűjtő modul részére.

 (2) Ha a  szervezeti és működési szabályzat módosítására kerül sor, a  KSZDR szervezet tíz munkanapon belül köteles 
a változás átvezetésére a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti személyügyi alapnyilvántartásban.

 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatok nem a személyügyi alapnyilvántartásból kerülnek feltöltésre, a KSZDR szervezet 
tíz munkanapon belül köteles az erre szolgáló felületen egyedi rögzítéssel átvezetni a változást.

18. § (1) A szervezeti adatok nyilvántartása a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről szóló 
közhiteles hatósági törzskönyvi nyilvántartásban (a  továbbiakban: KTÖRZS) használt, az  államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti törzskönyvi 
azonosító szám, a PIR szám alapján történik.

 (2) A KTÖRZS-ből a KSZDR-be történő adatszolgáltatásra az ősfeltöltést követően naponta kerül sor.
 (3) Ha új KSZDR szervezet jön létre, KSZDR szervezet szűnik meg, vagy a KSZDR szervezetet érintő változásra kerül sor, 

a KTÖRZS-be történő bejelentéssel egyidejűleg a szerv vezetője köteles a KSZDR-hez jogosultságot (a továbbiakban: 
KSZDR jogosultság) kérni a KSZDR Központtól a csatlakozás érdekében.

 (4) A  KSZDR szervezet vezetője a  KSZDR jogosultság kiadását követő három munkanapon belül rögzíteni köteles 
a KTÖRZS nyilvántartásban nem szereplő következő adatait:
a) jogállás,
b) illetékesség,
c) szolgálati terület,
d) szervezet KSZDR típusa,
e) igazgatás szintje.

 (5) A (4) bekezdés szerinti adatrögzítést követő harminc munkanapon belül a KSZDR-ben megjelenő KSZDR szervezet 
köteles elvégezni a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti adatfeltöltést.

19. §  A foglalkoztatott létszám- és illetményadatairól, kereseti adatairól a  központosított illetményszámfejtési rendszer 
(a  továbbiakban: KIRA) a  TAJ alkalmazásával, minden hónap 15. napjáig végez adatszolgáltatást az  adatgyűjtő 
modul részére, a KSZDR Központ és a Magyar Államkincstár által egyeztetett módon.

20. §  A KSZDR működtetéséért felelős miniszter a 15–19. §-ban foglalt gyakoriságtól jogosult eseti jelleggel eltérni. Ebben 
az esetben a KSZDR a KSZDR szervezet részére tájékoztatást küld.

21. § (1) A  foglalkoztatott adatainak személyazonosításra alkalmatlan módon történő nyilvántartása érdekében szükséges 
műveleteket a 12. § szerinti adatfeldolgozó végzi el.

 (2) A  foglalkoztatottra vonatkozó adat nyilvántartása az  adatgyűjtő modul adatbázis-struktúrájának megfelelően 
történik, azzal az eltéréssel, hogy az adat a személyazonosításra való alkalmasságától megfosztott.

6. Statisztikai lekérdezések

22. §  A KSZDR Központ a  jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, mint a  KSZDR működtetője, 
valamennyi, a statisztikai modulban tárolt adatból közvetlen statisztikai lekérdezést végezhet.

23. § (1) A  kiemelt felhasználó a  Tv. 13.  § (2)  bekezdése szerinti közvetlen statisztikai lekérdezési jogosultság biztosítása 
érdekében a KSZDR Központtól jogosultságot igényel.
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 (2) A jogosultságot a KSZDR Központ erre szolgáló internetes felületén elérhető jogosultság igénylő lap kitöltésével és 
a KSZDR Központ részére eljuttatva kell igényelni írásban.

 (3) A  KSZDR Központ a  jogosultságot – a  feltételek fennállása esetén – az  igénybeérkezésétől számított nyolc 
munkanapon belül kiadja.

 (4) A  jogosultság birtokában a  kiemelt felhasználó közvetlen lekérdezést végezhet, illetve ha szükséges, a  KSZDR 
módszertani támogatását igénybe veheti.

24. § (1) A kiemelt felhasználónak nem minősülő személy vagy szervezet a Tv. 13. § (3) bekezdése alapján kutatási, oktatói és 
tudományos célból lekérdezést kérhet.

 (2) A  lekérdezést – megjelölve annak tárgyát, célját – a  KSZDR Központ erre szolgáló internetes felületén elérhető, 
lekérdezési lap kitöltésével és a KSZDR Központ részére eljuttatva kell igényelni írásban.

 (3) A KSZDR Központ a lekérdezésre az igény beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül válaszol.

25. §  A 2.  melléklet tartalmazza azon állami vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltató, 
illetve működtetett klinikai központ és egyetemi kórház meghatározását, amely egészségügyi szolgáltatónál 
a  szervezeti adatok vonatkozásában a  KSZDR adatgyűjtő moduljába történő adatfeltöltést 2021. január 1-jén  
meg kell kezdeni, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók adatai vonatkozásában a foglalkoztatási jogviszony 
2021. március 1-jei átalakulását követően kell az adatfeltöltést megkezdeni.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 27. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
 (3) A 30. § a), d) és i) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

27. §  Hatályát veszti a 25. § és a 2. melléklet.

28. §  A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint 
módosul.

29. §  A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a  közszolgálati alkalmazottak és 
a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 11.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkáltató a közszolgálati alapnyilvántartást elektronikusan vezeti.”

30. §  Hatályát veszti a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a) 5. §-ában a „valamint a Kit. 176. § (1) bekezdése és a Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással” 

szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 13. §-a,
d) 5. alcíme,
e) 23. §-a,
f ) 24. § (4) bekezdése,
g) 26. § (2) bekezdése
h) 27. § (1) bekezdése,
i) 2. melléklete.

31. § (1) E rendelet 8. és 28. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendelet 8. és 28.  §-ának a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Jogszabályban meghatározott szaknyilvántartások, melyekből a foglalkoztatott személyéhez köthető 
kiegészítő adatok átvételére kerül sor

 I.  Közigazgatás
1. továbbképzési rendszer
2. teljesítményértékelési rendszer
3. a tartalékállományban lévők nyilvántartására szolgáló rendszer
4. közszolgálati állásportál

 II.  Rendvédelem
1. rendészeti továbbképzési rendszer
2. egyéni teljesítményértékelési rendszer
3. a Komplex Kompetencia Alapú Kiválasztási és Képzési Rendszer
4. a tartalékállományban lévők nyilvántartására szolgáló rendszer

 III.  Egészségügy
1. az egészségügyi szakképzést szerzett személyek országos alapnyilvántartása

2. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az állami vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltató, illetve működtetett 
klinikai központ és egyetemi kórház, amely egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak 
vonatkozásában az adatgyűjtő modulba történő adatfeltöltést 2021. január 1-jén meg kell kezdeni

  1. Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
  2. Állami Szívkórház Balatonfüred
  3. Almási Balogh Pál Kórház
  4. Bács-Kiskun Megyei Kórház a  Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 

Kórháza
  5. Bajai Szent Rókus Kórház
  6. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
  7. Batthyány Kázmér Szakkórház
  8. Békés Megyei Központi Kórház
  9. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
11. Bugát Pál Kórház
12. Csolnoky Ferenc Kórház
13. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
14. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
15. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
16. Csornai Margit Kórház
17. Deák Jenő Kórház
18. Dél-Pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
19. Dombóvári Szent Lukács Kórház
20. Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
21. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
22. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
23. Felső-Szabolcsi Kórház
24. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
25. Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
26. Gróf Tisza István Kórház
27. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
28. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
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29. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
30. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
31. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
32. Jávorszky Ödön Kórház
33. Kanizsai Dorottya Kórház
34. Karolina Kórház – Rendelőintézet
35. Károlyi Sándor Kórház
36. Kátai Gábor Kórház
37. Keszthelyi Kórház
38. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
39. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
40. Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
41. Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
42. Magyar Imre Kórház
43. Margit Kórház Pásztó
44. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
45. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
46. Mátrai Gyógyintézet
47. MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
48. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
49. Misszió Egészségügyi Központ
50. Mohácsi Kórház
51. Nagyatádi Kórház
52. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
53. Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
54. Orosházi Kórház
55. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
56. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI)
57. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI)
58. Országos Onkológiai Intézet (OOI)
59. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI)
60. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI)
61. Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ)
62. Parádfürdői Állami Kórház
63. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
64. Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
65. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
66. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
67. Selye János Kórház
68. Siófoki Kórház-Rendelőintézet
69. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
70. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
71. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
72. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
73. Szent Borbála Kórház, Tatabánya
74. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
75. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
76. Szent László Kórház
77. Szent Lázár Megyei Kórház
78. Szent Margit Kórház
79. Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
80. Szigetvári Kórház
81. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
82. Tolna Megyei Balassa János Kórház
83. Tüdőgyógyintézet Törökbálint
84. Uzsoki utcai Kórház
85. Vaszary Kolos Kórház
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86. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
87. Zala Megyei Szent Rafael Kórház
88. Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
89. Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
90. Semmelweis Egyetem
91. Pécsi Tudományegyetem
92. Debreceni Egyetem
93. Szegedi Tudományegyetem
94. Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
95. Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.
96. Nemzeti Humánreprodukciós Intézet
97. INDIT Közalapítvány
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 3. melléklet a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 43. és 44. sorral egészül ki:

(A B C D E

Sorszám A felhívás azonosító jele Kedvezményezett Felhívás neve A szakrendszer elnevezése)

43. KÖFOP-2.1.5-VEKOP-162016-00001 Belügyminisztérium A versenyképes közszolgálat személyzeti 
utánpótlásának stratégiai támogatása

Kormányzati Személyügyi 
Döntéstámogató Rendszer

44. KÖFOP-2.1.5-VEKOP-162016-00001 Belügyminisztérium A versenyképes közszolgálat személyzeti 
utánpótlásának stratégiai támogatása

Közszolgálati HR Rendszer
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A Kormány 674/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a következő 
o) ponttal egészül ki:
[A miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében]
„o) ellátja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (RRF Terv) végrehajtásához kapcsolódó 
tagállami hatósági feladatokat.”

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén 1 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő 
módosításáról

A Kormány
az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az  igazságszolgáltatás működését 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 
XC. törvény 866. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 3., 7. és 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 
2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló  
56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
a) 21.  § (1)  bekezdésében a  „terheltnek, illetve az  elektronikus adat felett rendelkezni jogosult ismeretlen 

vagyoni érdekeltnek szóló” szövegrész helyébe a  „terheltnek vagy a  bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személynek szóló” szöveg,

b) 25.  § (1)  bekezdésében a „kirendelésére vonatkozó” szövegrész helyébe a „kirendelésére és felmentésére 
vonatkozó” szöveg

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

2. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
1. melléklet d) pontjában az „orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig 
hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

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

3. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet 1.  melléklet d)  pontjában az „orgazdaság vétsége [Btk. 379.  § (2)  bekezdés],” szövegrész 
helyébe a „2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló  
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.)  
Korm. rendelet 7.  § b)  pont bb)  alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem 
és kényszermunka” szöveg, a  „[Btk. 193.  §]” szövegrész helyébe az  „[az emberkereskedelem áldozatainak 
kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény 
hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. §]” szöveg, a „hűtlen kezelés [Btk. 376. §], orgazdaság [Btk. 379. §], jármű 
önkényes elvétele [Btk. 380. §]” szövegrész helyébe a „hűtlen kezelés [Btk. 376. §], 2020. december 31-éig hatályban 
volt orgazdaság [Btk. 379. §], jármű önkényes elvétele [Btk. 380. §], pénzmosás [Btk. 399. §]” szöveg lép.

5. A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  A nyomozás és az  előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Nyer.) 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az eljárási cselekmény során tolmácsot kell igénybe venni, a jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat is:
a) a  tolmács nevét, elérhetőségét és igazolványszámát, ez  utóbbi hiányában azonosításához szükséges további 
személyes adatait,
b) a tolmácsolás nyelvét,
c) a hamis tolmácsolás következményeire történő figyelmeztetést, valamint a tolmácsnak a figyelmeztetésre adott 
válaszát,
d) a tolmács nyilatkozatát a Be. 191. § (1) bekezdésében meghatározott kizárási okokra,
e) a büntetőeljárásban részt vevő személynek szóló figyelmeztetést, hogy a tolmácsolás nem megfelelő minősége 
miatt más tolmács kirendelését indítványozhatja, valamint a figyelmeztetésre adott választ,
f ) a büntetőeljárásban részt vevő személy nyilatkozatát arról, hogy a tolmácsolást megértette-e.”

6. § (1) A Nyer. 51. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szaktanácsadó különösen az alábbi esetekben vehető igénybe:)
„d) annak megállapítására, hogy a  növényi alapú tárgyi bizonyítási eszköz kábítószernek minősülő anyagot 
tartalmaz-e, illetve”

 (2) A Nyer. 51. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Szaktanácsadó különösen az alábbi esetekben vehető igénybe:)
„e) a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésében való 
közreműködés érdekében.”

 (3) A Nyer. 51. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  nyomozó hatóság a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részvételét igénylő eljárási 
cselekményt a  Be. 87.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti szaktanácsadó közreműködésével hajtja 
végre, szaktanácsadóként a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 61. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatást végző személyt kell igénybe venni.”
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7. §  A Nyer. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Be. 73. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt körülmények miatt a  törvényes képviselő büntetőeljárásból való 
kizárására abban az esetben kerülhet sor, ha a törvényes képviselő terheltként vagy bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személyként vesz részt az  eljárásban. Ha a  Be. 73.  § (5)  bekezdés b)  pontja alapján 
a  törvényes képviselő büntetőeljárásból való kizárása indokolt, a  kizárására, valamint ha annak a  Be. 73.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak, az ügygondnok kirendelésére soron kívül előterjesztést kell 
tenni az ügyészséghez. A kizárásról szóló döntés elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya.”

8. §  A Nyer. 54. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  több törvényes képviselővel rendelkező büntetőeljárásban részt vevő személy valamennyi törvényes 
képviselőjének akkor kell az ügyiratot megküldeni, ha közöttük érdekellentét merül fel.”

9. §  A Nyer. 58. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  elkobozható vagy a  vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében 
adatgyűjtést a  nyomozás befejezését követően az  ügyészség rendelkezése alapján mindaddig folytatni kell, amíg 
az  eljárás során az  elkobzás, illetve a  vagyonelkobzás alkalmazásának lehet helye, és az  ehhez szükséges adat 
megszerzése valószínűsíthető, legfeljebb azonban a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedéséig vagy 
véglegessé válásáig. Ezt követően a Be. CVI. Fejezet szerinti vagyonelvonásra irányuló eljárás lefolytatásának lehet 
helye.”

10. §  A Nyer. 138. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  terhelt vagy a  bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy részére védőt 
rendeltek ki, a nyomozó hatóság a kirendelést követő első eljárási cselekményen – ha azon a kirendelt védő nincs 
jelen, és a kirendelő határozatot még nem kézbesítették az érintettnek – a kirendelt védő nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatást nyújt a terheltnek annak érdekében, hogy a kirendelt védővel a kapcsolatot fel tudja venni.”

11. §  A Nyer. 140. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Be. 47.  § (1a)  bekezdésében meghatározottakra tekintettel az  idézés vagy az  értesítés Be. 113.  § 
(3)  bekezdése szerinti sürgős, illetve a Be. 113.  § (4)  bekezdése szerint történő kibocsátása esetén a  nyomozó 
hatóság
a) köteles telefonon is megkísérelni a  kapcsolatfelvételt akkor is, ha az  idézést vagy értesítést elektronikus 
kapcsolattartás útján bocsátja ki,
b) olyan módon és eszközzel köteles a kijelölt védővel a kapcsolatot felvenni, amely sikertelen hívás esetén a kijelölt 
védő számára lehetővé teszi a nyomozó hatóság eljáró tagjának visszahívását,
c) sikertelen hívás esetén rövid szöveges üzenetben vagy a  hangpostafiókon hagyott üzenetben is tájékoztatja 
a kijelölt védőt az eljárási cselekmény helyéről és idejéről a b) pontban meghatározottak szerint.
(1b) A  védő a  Be. 47.  § (1a)  bekezdésében meghatározottak alapján akkor minősíthető elérhetetlennek,  
ha a  nyomozó hatóság az  (1a)  bekezdésben meghatározottak szerint végezte el a  kijelölt védő értesítését vagy 
idézését.”

12. §  A Nyer. XV. Fejezete a következő 79/A. alcímmel egészül ki:
„79/A. A megszüntetett eljárás folytatása
159/A.  § (1) Ha az  eljárást a  nyomozó hatóság a  vizsgálat során szüntette meg, és az  eljárás folytatása szükséges, 
a nyomozó hatóság arra felhatalmazott vezetője az ügyészséghez haladéktalanul előterjesztést tesz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztés tartalmazza
a) a nyomozás befejezésére, illetve az eljárás felfüggesztésére tett előterjesztés tartalmi elemeit,
b) az eljárás folytatását megalapozó körülmények leírását, és
c) a vizsgálat során szükségesnek tartott eljárási cselekményekre vonatkozó javaslatot.
(3) Ha az eljárás folytatásának elrendelésére a bíróság jogosult, az (1) bekezdés szerinti előterjesztés a (2) bekezdés 
szerinti tartalmi elemek mellett tartalmazza
a) az eljárás megszüntetésének okát,
b) – ha arra sor került – az eljárás megszüntetése miatt bejelentett panaszt és az annak alapján hozott határozatot, 
valamint a határozat meghozatalának időpontját, és
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c) a  Be. 400.  § (6)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben arra az  ügydöntő határozatra való utalást, amely 
megállapította a bizonyítási eszköz hamisságát, hamisított voltát vagy a törvénybe ütköző kötelességszegést.”

13. §  A Nyer. 183. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  sértett a  nyomozó hatóságnál magánvádas eljárás megindítására irányuló feljelentést kíván tenni, 
a  nyomozó hatóság tájékoztatja a  sértettet arról, hogy a  feljelentést a  bíróságon kell megtenni. Ha a  sértett 
a  tájékoztatás ellenére a  nyomozó hatóság előtt kíván feljelentést tenni, vagy írásban tesz magánvádas eljárás 
megindítására irányuló feljelentést, akkor a nyomozó hatóság a feljelentést továbbítja az ügyészségnek.”

14. §  A Nyer. 197. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  alkalmazási tervhez minden esetben csatolni kell a  fedett nyomozót foglalkoztató szerv állásfoglalását 
arról, hogy a  fedett nyomozó alkalmazásával elérni kívánt eredményhez képest milyen kockázatok azonosíthatók 
a  fedett nyomozónak a  konkrét esetben történő és a  hosszú távú alkalmazásával, illetve annak esetleges 
ellehetetlenülésével kapcsolatban, valamint hogy a fedett nyomozó védelme érdekében milyen intézkedéseket tart 
szükségesnek. A fedett nyomozót foglalkoztató szerv állásfoglalásában arról is kifejtheti az álláspontját, ha a fedett 
nyomozó közreműködésének a  biztosítása nehézségekbe ütközik vagy lehetetlen. Késedelmet nem tűrő esetben 
a fedett nyomozót foglalkoztató szerv állásfoglalása rövid úton is beszerezhető.
(2b) Az  ügyészség az  engedély megadása előtt a  fedett nyomozót foglalkoztató szerv állásfoglalása alapján 
egyeztetést kezdeményezhet az alkalmazó szerv és a fedett nyomozót foglalkoztató szerv képviselőivel.”

15. §  A Nyer. 199. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fedőokiratot, fedőintézményt vagy fedőadatot nem a Be. 227. §-a alapján készítik, hozzák létre vagy jegyzik 
be, annak az engedélyezését külön nem kell kérni, illetve a Be. 227. § (2) bekezdése alapján nem kell törölni.”

16. §  A Nyer. Hatodik Része a következő XXVI. Fejezettel egészül ki:
„XXVI. FEJEZET
AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS SORÁN FELMERÜLT EGYES KÖLTSÉGEK SZABÁLYAI
212/A.  § (1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
rendőrség) az ügyészségi nyomozás során felmerült
a) fogvatartás költségének,
b) ujj- és tenyérnyomat-vétel, fényképezés anyagköltségének és munkadíjának,
c) DNS mintavétel anyagköltségének és munkadíjának, valamint
d) kutyával végrehajtott szagazonosítás költségének
megtérítésére jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti kiadások (a  továbbiakban együtt: költségek) megtérítése az  országos 
rendőrfőkapitány és a legfőbb ügyész között létrejött éves díjmegállapodás mellékletében rögzített díjtételek alapul 
vételével történik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feladatot ellátó szerv
a) a költségeket az erre rendszeresített kimutatás alapján írásban, tételesen közli az ügyészséggel teljesítésigazolás 
céljából,
b) havonta jelentést tesz a felmerült költségekről az országos rendőrfőkapitánynak.
(4) Az  országos rendőrfőkapitány évente − a  tárgyévet követő év május 31-ig − a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti 
jelentések alapján összesített elszámolás és a  fejezetek közötti előirányzat-átadásra vonatkozó megállapodás-
tervezet megküldésével kezdeményezi a legfőbb ügyészségnél a költségek megtérítését.
(5) A  legfőbb ügyész az elfogadott összesített elszámolás alapján kezdeményezi a fejezetek közötti működési célú 
előirányzat-átadást a Magyar Államkincstárnál.”

17. §  A Nyer.
  1. 4. § (5) bekezdés b) pontjában az „orgazdaságot” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig hatályban volt 

orgazdaságot” szöveg,
  2. 25. §-ában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása vagy elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá eső 

dolog vagy vagyon felderítése és biztosítása” szöveg,
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  3. 63.  § (2)  bekezdésében az  „eljárási cselekmény elvégzése szükséges” szövegrész helyébe az  „eljárási 
cselekmény elvégzése vagy az eljárási cselekmény elvégzéséhez szakértő közreműködése szükséges” szöveg, 
valamint a „jelenléte indokolt” szövegrész helyébe a „jelenléte vagy közreműködése indokolt” szöveg,

  4. 116.  §-ában a  „megalapozottan gyanúsítható” szövegrész helyébe a  „bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható” szöveg,

  5. 138.  § (3)  bekezdésében, 148.  § (2)  bekezdés a) és e)  pontjában, 148.  § (3)  bekezdésében, 156.  § 
(2)  bekezdésében, 161.  § (5)  bekezdésében a  „gyanúsított” szövegrész helyébe a  „gyanúsított vagy 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

  6. 138. § (4) bekezdésében, 161. § (2) és (3) bekezdésében a „gyanúsított” szövegrészek helyébe a „gyanúsított 
vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

  7. 148. § (1) bekezdésében a „valamint a személyi szabadságot” szövegrész helyébe a „valamint a nem magyar 
állampolgár gyanúsított vagy bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy személyi 
szabadságát” szöveg,

  8. 148.  § (2)  bekezdés d)  pontjában és 161.  § (1)  bekezdésében a  „gyanúsítottat” szövegrész helyébe 
a „gyanúsítottat vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt” szöveg,

  9. 160. § (4) bekezdésében a „gyanúsítottnak, illetve” szövegrész helyébe a „gyanúsítottnak, a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek, illetve” szöveg, valamint a „gyanúsított” szövegrész 
helyébe a „gyanúsított vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

10. 171. § (1) bekezdésében a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.)” szövegrész helyébe a „Gyvt.” szöveg,

11. 182.  §-ában a  „terhelttel” szövegrész helyébe a  „terhelttel vagy a  bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személlyel” szöveg,

12. 182.  § a) és b)  pontjában a  „gyanúsított” szövegrészek helyébe a  „gyanúsított vagy a  bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy” szöveg,

13. Melléklet 4. pontjában a „Bűnjeljegyzék, több bűnjeljegyzék esetén az összesített bűnjeljegyzék is” szövegrész 
helyébe a „Bűnjellista” szöveg

lép.

18. §  Hatályát veszti a Nyer.
a) 51. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetve” szövegrész,
b) 180. § (3) bekezdése.

6. A büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló 
138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A  büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló 138/2018. (VII. 26.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza]
„c) az  arra történő figyelmeztetést, hogy a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróságnál indíthat kártalanítási pert.”

 (2) A 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az igazságügyért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatása tartalmazza]
„f ) az  arra történő figyelmeztetést, hogy ha a  megállapodás nem jön létre a  Be. 851.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott határidőn belül, a  kártalanítást igénylő a  határidő lejártát követő két hónapon belül, a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál kártalanítási pert 
indíthat.”

20. §  A 138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Ha a  kártalanítást igénylő keresetlevelet terjeszt elő, az  igazságügyért felelős miniszter a  Be. 852.  § 
(2) bekezdése szerinti bíróság megkeresésére a büntetőügy ügyiratait haladéktalanul megküldi.”
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7. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet d) pontjában az „orgazdaság vétsége 
[Btk. 379.  § (2)  bekezdés],” szövegrész helyébe a  „2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége  
[Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

8. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

22. §  A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
d)  pontjában az „orgazdaság vétsége [Btk. 379.  § (2)  bekezdés],” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig 
hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

9. Az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és 
az ennek során felmerült költségekről szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

23. §  Hatályát veszti az  ügyészség és a  Rendőrség szerveinek az  ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és 
az ennek során felmerült költségekről szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet.

10. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendeletet a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) szerint lefolytatott olyan 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya közétkeztetési szolgáltatás megrendelése.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) közétkeztetés: az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) Melléklet 39/A. pontja szerinti fogalom;
b) helyi élelmiszer termék:

ba) – ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 59.  §-a szerint előírta valamely címke használatát – az  eljárásban előírt 
címkével ellátott termék, vagy

bb) kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló jogszabály, vagy más 
tagállamokban az  állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (4)  bekezdése 
alapján megállapított tagállami szabályozás szerinti, a kistermelő által előállított termék;

c) eljárásban előírt címke: a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló,  
2012. november 21-i (EU) 1151/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eredetmegjelölések 
vagy földrajzi jelzések, valamint 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 16.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti nemzeti minőségrendszer szerinti jelzés, ideértve a Kiváló Minőségű Élelmiszer tanúsító védjegyet;
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d) közétkeztetési rövid ellátási lánc: az ételkészítéshez élelmiszereket biztosító, Éltv. szerinti elsődleges termelő, 
illetve élelmiszerelőállító létesítménye és a főzőkonyhát üzemeltető gazdasági szereplő között az élelmiszer 
ellátási láncban legfeljebb egy köztes szereplő vesz részt;

e) köztes szereplő: az Éltv. szerinti élelmiszervállalkozó, piacszervező szervezet, elismert termelői szervezet, 
elismert termelői csoport.

3. §  A közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésére irányuló eljárásra a  Kbt. szabályait az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § (1) Az ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban a  közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők 
vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23.  § (5)  bekezdése 

szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását.
 (2) Az ajánlatkérő köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírni a következőket:

a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka;
b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik.

 (3) Az e  rendelet szerinti közbeszerzési eljárás alapján szerződés legfeljebb 2 éves időtartamra köthető, mely a  Kbt. 
szabályai szerint legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

5. § (1) Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a  legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként 
közétkeztetési szolgáltatások esetében.

 (2) Az ajánlatkérőnek az  értékelési szempontok meghatározásakor az  alábbi szempontok közül legalább hármat 
figyelembe kell vennie:
a) valamennyi beszerzett termék összértékéből a  közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és 

helyi élelmiszer termékek összesített aránya vonatkozásban az  eljárásban kötelező szerződési feltételként 
meghatározott arány(ok)nál kedvezőbb (nagyobb) arányú vállalás;

b) az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam;
c) ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek minél nagyobb aránya a  beszállított élelmiszerek 

között;
d) az eljárásban előírt címkével rendelkező élelmiszerek minél nagyobb aránya a beszállított élelmiszerek között;
e) fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetésének vállalása, a  szolgáltatást igénybe vevőnek dokumentált 

módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége;
f ) a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat 

zöldséget, gyümölcsöt;
g) a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes 

kiőrlésű gabona alapú élelmiszert;
h) diétás étkeztetés biztosítását vállalja a szolgáltató.

 (3) Az  ajánlatkérőnek minden esetben vizsgálnia kell a  közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló rendeletnek való megfelelést, a  szolgáltató táplálkozás-egészségügyi minősítési eredményeinek 
százalékos minősítési átlaga alapján, amennyiben rendelkezik már minősítéssel.

6. § (1) A  közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésnek főzőkonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell 
a  beszerzett termék összértékén belül a  közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a  helyi 
élelmiszer termékek összesített arányát.

 (2) A  nyertes ajánlattevő köteles a  nyomonkövetési dokumentációjából külön jogszabály szerint elektronikus 
úton adatot szolgáltatni a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint 
a  Nemzeti Népegészségügyi Központ részére, az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének igazolása 
céljából. Az  adatszolgáltatás, valamint a  4. és 5.  § szerint vállalt feltételek teljesülését külön jogszabály szerint 
kockázatbecslés alapján a  NÉBIH, a  táplálkozás-egészségügyi feltételek teljesülését a  népegészségügyi hatóság 
ellenőrzi.
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 (3) A NÉBIH az adatszolgáltatások, valamint a helyi termékek és a közétkeztetési rövid ellátási láncon keresztül történő 
beszerzések támogatása érdekében a  termelők, az  élelmiszerelőállítók, a  köztes szereplők, a  közétkeztetési 
szolgáltatók adatain alapuló információs rendszert hoz létre.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit – az  5.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezés kivételével – a  2021. szeptember 1-jét 
követően megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

A Kormány 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,
a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 
12.4. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. 
és 24. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
ae) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 16. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 17., 18., 21., 22., 25. és 27. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában, 
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1)  bekezdés e)  pontjában, valamint az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5)  bekezdés d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 24. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,
a 30. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1–4. és 8–18. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1a)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,
a 31. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A bírság szempontjából
a) I. kategóriába kell sorolni a kiemelten védett műemléket,
b) II. kategóriába kell sorolni a védett műemléket.”

2. §  Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 7.  § (2a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2a) A  bírságot – a  kulturális javak esetében megállapított bírság kivételével – az  illetékes kormányhivatal bírság 
és egyéb központosított bevétel beszedési számlára kell megfizetni. A  kulturális javak vonatkozásában kiszabott 
örökségvédelmi bírságot a  Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040274-00000000 számú bírság 
beszedési számlára kell megfizetni.”

3. §  Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A 2020. szeptember 1-jével védett műemlék kategóriába került nyilvántartott műemléki értékre 
a nevesített műemléki értéket tartalmazó, védettséget kimondó rendelet módosításáig vagy a műemléki védelem 
megszüntetéséig az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a bírság összege 50 ezertől 25 millió forintig terjedhet,
b) az 5/A. § (2) bekezdés d) pontja szerint számított építményértéket legfeljebb 1,2-szeres értékkel kell szorozni.”

4. §  Hatályát veszti az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 4. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 5/A. § (2e) bekezdés c) pontja.
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2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
7. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a „nyilvántartott műemléki érték” szövegrész helyébe a „műemlék” 
szöveg lép.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a „nyilvántartott műemléki 
értékek,” szövegrész.

4. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  Hatályát veszti az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
2/A. §-a.

5. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  tervtanács elnöke a  kiemelten védett műemléket, védett műemléket vagy műemléki területet érintő 
tervtanácsi eljárásban bírálóként – a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által javasolt – 
a beavatkozásnak megfelelő területen jogosultsággal rendelkező örökségvédelmi szakértőket vagy egyéb szakértőt 
vonhat be.”

9. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Országos Építészeti Tervtanács működési területe az egész ország területére kiterjed.
(2) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi
a) a  kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben 
az e rendeletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
b) – az  e) és f )  pontban foglaltak kivételével – a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát 
képező építési beruházás épületeinek építészeti-műszaki dokumentációját, ha a  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet erre kijelöli,
c) az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épület építészeti-műszaki dokumentációját,
d) a  nemzeti emlékhellyel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési 
követelményektől való eltérés és a  használatbavételi engedélyezési –, örökségvédelmi hatósági engedélyezési és 
örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,
e) a  kiemelten védett műemlékkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési 
követelményektől való eltérés és a  használatbavételi engedélyezési –, valamint – a  kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Övr.) 63.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
és b) pont ba) alpontja esetében – örökségvédelmi hatósági engedélyezési és – az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja 
esetében – örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,
f ) a  védett műemlékkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési 
követelményektől való eltérés és a  használatbavételi engedélyezési – eljárást megelőzően az  eljárás kötelező 
mellékletét képező dokumentációt.
(3) Az Országos Építészeti Tervtanács a véleményezési eljárást megelőzően konzultációs eljárásban véleményezheti 
a (2) bekezdés szerinti beruházás vázlattervi dokumentációját.
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(4) A  területi építészeti-műszaki tervtanács működési területe – a  10.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével, továbbá a  kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép 
védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
kiemelt településkép-védelmi környezet kivételével – megegyezik az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal illetékességi területével.
(5) A területi építészeti-műszaki tervtanács véleményezi
a) az engedélykérelem, bejelentés kötelező mellékletét képező dokumentációt a védett műemlékkel kapcsolatos
aa) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően az  Övr. 63.  § (3)  bekezdés a)  pontja és b)  pont 
ba) alpontja esetében,
ab) örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja esetében,
b) az  engedélykérelem, bejelentés kötelező mellékletét képező dokumentációt a  műemléki jelentőségű területet 
érintő
ba) nem műemléket érintő építésügyi hatósági engedélyezési – kivéve az  országos építési követelményektől való 
eltérés és a használatbavételi engedélyezési – eljárást megelőzően, vagy
bb) örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja esetében,
c) a világörökségi területen
ca) az új épület építéséhez vagy a meglévő épület bővítéséhez, valamint a meglévő építmény közterületről látható 
homlokzatának felújításához vagy közterületről látható homlokzata legalább 20%-át érintő átalakításához szükséges 
építészeti-műszaki dokumentációt,
cb) külfejtéses művelésű bányatelek bővítésének vagy rekultivációjának, tájkép-rehabilitációjának, napelempark 
vagy napelemes erőmű létesítésének, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés külterületen történő 
elhelyezésének tervdokumentációját.
(6) A területi építészeti-műszaki tervtanács az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben az elnök, vagy az országos 
főépítész által a  tervtanácsba delegált személy javaslatára a  véleményezésnek az  Országos Építészeti Tervtanács 
általi lefolytatását kezdeményezheti. A  kezdeményezés elfogadása esetén az  Országos Építészeti Tervtanács tagja 
az illetékes területi építészeti-műszaki tervtanács elnöke.
(7) A  területi építészeti-műszaki tervtanács a  véleményezési eljárást megelőzően konzultációs eljárásban 
véleményezheti az (5) bekezdés szerinti beruházás vázlattervi dokumentációját.
(8) A  területi építészeti-műszaki tervtanács az  (5)  bekezdés c)  pontja szerinti véleményezési eljárása során felhívja 
az  érintett települési önkormányzat polgármesterét – a  főváros esetében a  fővárosi önkormányzat településképi 
rendeletében fővárosi helyi védelem alá vont építmények esetében a  főpolgármestert –, hogy 8 napon belül 
nyilvánítson véleményt a  tervnek a  településképi követelményekkel történő megfeleléséről. A  tervtanács 
a polgármesteri véleményt érdemben vizsgálja.
(9) A  területi építészeti-műszaki tervtanács tevékenységéről minden negyedévet követő hónap 20. napjáig  
– a tervtanácsi vélemények megküldésével egyidejűleg – beszámol az országos főépítésznek.
(10) Ha az (5) bekezdés c) pontja szerinti bővítés, felújítás vagy átalakítás
a) kiemelten védett műemléket érint a (2) bekezdés e) és f ) pontja,
b) védett műemléket vagy műemléki területet érint az (5) bekezdés a) és b) pontja
szerinti tervtanács jár el azzal, hogy eljárása során a  világörökségi tervtanácsra vonatkozó szabályokat is be kell 
tartania.
(11) A  (2)  bekezdés szerinti eljárások világörökségi érintettsége esetén a  világörökségi tervtanácsra vonatkozó 
szabályokat is alkalmazni kell.”

10. §  Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentáció az  építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.  mellékletében meghatározott munkarészeket, valamint a  településképi 
követelményeknek való megfelelés bemutatását tartalmazza. Az örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez 
kötött tevékenységek esetén a  dokumentáció az  Övr. 3.  melléklete szerinti elemeket, valamint a  településképi 
követelményeknek való megfelelés bemutatását tartalmazza. Világörökségi érintettség esetén a  dokumentáció 
a világörökségi kezelési tervben, ennek hiányában a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Vötv.) 3. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés bemutatását is tartalmazza.”
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11. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően az ügyrendjében meghatározott eltérő számban 
és összetételben ülésezik. A  tervtanácsi tag jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök 
igénybevételével – így interaktív kommunikációt lehetővé tevő, képi megjelenítésű információ-technikai eszközzel 
vagy telefonon történő bekapcsolódással – is gyakorolhatja. Az  ügyrendben meghatározott létszám az  eljáró 
tervtanács határozatképességének feltétele. A  határozatképességnél az  elektronikus úton történő részvételt is 
figyelembe kell venni.”

 (2) Az R1. 13. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervtanácsi tárgyalásra a következők szerinti esetben meg kell hívni:)
„a) az  Országos Építészeti Tervtanács esetén a  Magyar Építész Kamarát – érintettsége esetén a  kamara 
műemlékvédelmi, belsőépítészeti vagy táj- és kertépítészeti tagozatát – képviselő tagját; a  területi építészeti-
műszaki tervtanács esetén az  illetékes területi építész kamarát – érintettsége esetén a  kamara műemlékvédelmi, 
belsőépítészeti vagy táj- és kertépítészeti tagozatát – képviselő tagját; a  területi településrendezési tervtanács 
esetén az  illetékes területi építész kamara terület- és településrendezési, valamint táj- és kertépítészeti tagozatát 
képviselő tagját,”

 (3) Az R1. 13. § (2) bekezdése a következő g)–i) ponttal egészül ki:
(A tervtanácsi tárgyalásra a következők szerinti esetben meg kell hívni:)
„g) az Országos Építészeti Tervtanács és a területi tervtanács eljárásában – érintettsége esetén – a Magyar Mérnöki 
Kamarát képviselő tagot,
h) az  Országos Építészeti Tervtanács eljárásában világörökségi érintettség esetén a  világörökségi gondnokság 
építész végzettségű képviselőjét,
i) a  területi építészeti-műszaki tervtanács a  9.  § (5)  bekezdése szerinti eljárása esetében tagként az  országos 
főépítész által kijelölt személyt.”

 (4) Az R1. 13. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő g) és h) ponttal 
egészül ki:
(A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt:)
„f ) kiemelten védett műemléket, védett műemléket, műemléki területet, nyilvántartott régészeti lelőhelyet 
vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő tervtanácsi eljárásban az  illetékes örökségvédelmi hatóság 
képviselője,
g) a 9. § (2) bekezdés e) és f ) pontja esetében az illetékes állami főépítész vagy annak képviselője,
h) a  területi tervtanács 9.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárásában a  világörökségi gondnokság építész 
végzettségű képviselője.”

12. §  Az R1. 13/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.  § A világörökségi tervtanács üléseit a  10.  § (1)  bekezdésében foglalt esetben – ha a  tervtanács ülésén 
az érintett polgármester is részt vesz – a világörökségi területen helyben kell megtartani.”

13. §  Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az építészeti-műszaki tervtanácsi tárgyalásról minden esetben hangfelvétel készül.
(2) A  tervtanácsi tárgyaláson elhangzott lényeges megállapításokról a  tervező vagy a  tervdokumentáció 
benyújtójának kérésére emlékeztető készül.”

14. §  Az R1. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) és e) ponttal 
egészül ki:
(Az építészeti-műszaki tervtanács a  szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a  benyújtott építészeti-műszaki terv 
megfelel-e)
„c) a  településképi rendeletben foglalt követelményeknek, és az  ezt megalapozó, a  településképi arculati 
kézikönyvben foglalt megállapításoknak és ajánlásoknak,
d) műemlék vagy műemléki terület érintettsége esetén az örökségvédelmi szempontoknak,
e) a  9.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  világörökségi kezelési tervben, ennek hiányában a  Vötv. 3.  § 
(4) bekezdésében foglaltaknak.”
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15. § (1) Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre, illetve a tervdokumentáció alapján az építési 
tevékenységet
a) megvalósításra – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – ajánlja, vagy
b) megvalósításra nem ajánlja.”

 (2) Az R1. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kiemelten védett műemléket, védett műemléket vagy műemléki területet érintő tervtanácsi eljárásban 
a  tervtanács véleményében a  beruházás kivitelezési részletterveinek – a  kivitelezés megkezdését megelőzően – 
véleményezésre történő megküldését írhatja elő.”

16. §  Az R1. „A tervtanácsi vélemény” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az Országos Építészeti Tervtanács és a területi építészeti-műszaki tervtanács véleményét az eljáró hatóság 
az eljárása, döntése meghozatala során érdemben vizsgálja.”

17. §  Az R1. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tiszteletdíjat az
a) Országos Építészeti Tervtanács esetében az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,
b) a területi tervtanács esetén a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
az általa vezetett minisztérium költségvetéséből biztosítja.”

18. §  Az R1. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § E rendeletnek az  egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 
677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.4.) megállapított 2.  §-át, 3.  § (1)  bekezdés a) és 
c) pontját, 5. § (1), (4)–(7) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, 9. §-át, 10. § (1) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 12. § 
(6)  bekezdését, 13.  § (1)  bekezdését, 13.  § (2)  bekezdés a), c), d), f )–i)  pontját, 13.  § (4)  bekezdés f )–h)  pontját, 
13. § (7) bekezdését, 13/A. §-át, 14. §-át, 15. § (2) bekezdés c)–e) pontját, 16. § (2), (4) és (5) bekezdését, 16/A. §-át, 
valamint 17.  § (3)  bekezdését a  Mód. Kr.4. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált ügyekben és 
a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

19. §  Az R1.
a) 2. §-ában a „tervezésben” szövegrész helyébe a „tervezésben, valamint az örökségvédelem területén” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „építészeti tervtanács” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki tervtanács 

(a továbbiakban: Országos Építészeti Tervtanács)” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a b) pontban kijelölt személy” szövegrész helyébe az „a b) pontban kijelölt 

személy azzal, hogy a tervtanács összetételét is a b) pontban kijelölt személy határozza meg” szöveg,
d) 5.  § (1)  bekezdésében a  „rendelkező” szövegrész helyébe a  „rendelkező, vagy a  régészeti örökséggel és 

a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján szakértőként 
nyilvántartásba vett” szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében az „az építés helye szerinti” szövegrész helyébe az „az Országos Építészeti Tervtanács és 
a területi tervtanács esetén az építés helye szerinti” szöveg,

f ) 5.  § (5)  bekezdésében, 13.  § (7)  bekezdésében az  „A központi építészeti-műszaki tervtanács” szövegrész 
helyébe az „Az Országos Építészeti Tervtanács” szöveg,

g) 5.  § (6) és (7)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „a központi építészeti-műszaki tervtanács” 
szövegrész helyébe az „az Országos Építészeti Tervtanács” szöveg,

h) 10.  § (1)  bekezdésében az  „az építészeti és a  beépítési jellegzetességek figyelembevételével az  egy 
tájegységet képező világörökségi területeken tájegységi tervtanácsokat működtethet a  9.  § (4)  bekezdés 
c) pontjában” szövegrész helyébe az „a világörökségi területeken világörökségi tervtanácsokat működtethet 
a 9. § (5) bekezdés d) pontjában” szöveg,

i) 12.  § (6)  bekezdésében a  „válásától számított 15 napon belül” szövegrész helyébe a  „válását követő 
munkanaptól számított tizenöt napon belül” szöveg,

j) 13.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „a központi” szövegrész helyébe az „az Országos Építészeti Tervtanács” 
szöveg,
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k) 13.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „a központi építészeti-műszaki tervtanácsok” szövegrész helyébe  
az „az Országos Építészeti Tervtanács” szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2/A. §-a,
c) 3. § (2) bekezdés f ) pontja,
d) 13. § (4) bekezdés e) pontja,
e) „A tervtanácsi jegyzőkönyv” című alcím címe,
f ) 16. § (4) bekezdésében az „a jegyzőkönyvben és annak mellékleteiben foglaltak alapján” szövegrész.

6. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
4. számú melléklet 2. A  villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban a  Hatóság által vizsgált 
szakkérdések pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjében a „nyilvántartott műemléki értéket” szövegrész helyébe 
a „műemléket” szöveg lép.

7. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. §  Hatályát veszti az  ásványi nyersanyag és a  geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
A:13 mezőjében a „ , nyilvántartott műemléki értékre” szövegrész.

8. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

23. §  Hatályát veszti a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.)  
Korm. rendelet 1/B. § d) pontja.

9. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 20. § (2) bekezdése b) pontja a következő 
bc) alponttal egészül ki:
(Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell tájékoztatásul)
„bc) a  központi vagy a  területi építészeti-műszaki tervtanáccsal, amennyiben az  eljárást megelőzően véleményt 
adott,”

25. §  Az R2. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építésügyi hatóság az  Étv. 34.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti célból – építmény, építményrész bontása, 
valamint az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény 
felépítésének, meglétének igazolása céljából – kérelemre vagy az  ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi 
hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az  OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén 
helyszíni szemle alapján, a  (2)–(4)  bekezdés figyelembevételével – hatósági bizonyítványt állít ki. Az  ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez 
– kivéve, ha a  földrészleten valamennyi épületet elbontották – mellékelni kell a  változás ingatlan-nyilvántartási 
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átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A  bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása 
esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.”

26. §  Az R2. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

27. §  Az R2.
a) 54. § (6a) bekezdésében a „Nyilvántartott műemléki értéket, műemléket” szövegrész helyébe a „Műemléket” 

szöveg,
b) 6. melléklet III. táblázat A:17 mezőjében az „A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő 

nyilvántartott műemléki értéket, műemléket” szövegrész helyébe a „Műemléket” szöveg
lép.

10. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 26/A. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Ha a  települési önkormányzat nem alkalmaz önkormányzati főépítészt vagy nem működtet helyi építészeti-
műszaki tervtanácsot, a  polgármester a  településképi véleményezési eljárás során kikérheti az  állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai véleményét. A szakmai véleményét a kormányhivatal 
a  26.  § (3)  bekezdésében foglaltak szerint 15 napon belül alakítja ki, és azt megküldi a  polgármester részére. 
A  polgármester településképi véleménye kialakítása során érdemben vizsgálja a  kormányhivatal szakmai 
véleményét, amelyet településképi véleményével egyidejűleg, annak mellékleteként megküld a  véleményt kérő 
részére is.
(4c) A  településképi vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele a  kormányhivatal 
véleményének kiadására rendelkezésre álló határidő. Ha a  kormányhivatal a  (4b)  bekezdésben foglalt határidőn 
belül nem nyilatkozik, azt támogató szakmai véleménynek kell tekinteni.”

29. §  Az R3. 26/B. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  polgármester – a  műemléket vagy műemléki területet érintő, az  örökségvédelmi hatósághoz történő 
bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, valamint az  (1a) és az  (1c)  bekezdés 
kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le
a) az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy
b) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melyek megkezdését a  települési önkormányzat  
– az  e  rendeletben foglaltak szerint – településképi rendeletében bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és 
az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.
(1a) A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint – településképi 
bejelentési eljárást folytat le
a) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban 
együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében, és
b) a  reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a  reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő 
általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy – különös 
településképi követelmények meghatározásának hiányában – a  reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő 
általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.”

30. §  Az R3. 26/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  rendeltetésváltozás megfelel a  helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a  polgármester 
kérelemre – az  ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – 15 napon belül hatósági bizonyítványt 
állít ki az  építmény, valamint az  építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11119

és új rendeltetéséről, valamint az  építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az  új 
rendeltetésszámáról.”

31. §  Az R3. 32. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  településrendezési eszköz készítése, módosítása során a  9.  melléklet 17.  pontja szerinti örökségvédelmi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményében – szakmai indokolással ellátva, a  műemlék 
vagy műemléki terület védelme érdekében – az  OTÉK-ban és a  hatályos helyi építési szabályzatnál foglaltaknál 
szigorúbb településrendezési és beépítési követelmények megállapítására is javaslatot tehet. Ha a  polgármester 
a megállapítani javasolt követelménnyel nem ért egyet, a 38/A. § szerint jár el.”

32. §  Az R3. 22. § (8) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értékre” szövegrész helyébe a „műemlékre” szöveg lép.

33. §  Hatályát veszti az R3.
a) 26. § (3) bekezdés b) pontjában a „településképi rendelet hiányában” szövegrész,
b) 26/B. § (1) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értéket vagy” szövegrész,
c) 26/C. § (2) bekezdése,
d) 9. mellékletében foglalt táblázat C:17 és D:17 mezőjében a „nyilvántartott műemléki érték,” szövegrész.

11. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Hatályát veszti az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.  
(VII. 11.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés l) pontjában az „és nyilvántartott műemléki érték” szövegrész.

12. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.)  
Korm. rendelet
a) 2. § 3. pontjában a „12. melléklet II. rész D. pontjában” szövegrész helyébe a „3. melléklet 3. pontjában” szöveg,
b) 2. § 6. pontjában az „5. mellékletében” szövegrész helyébe a „3. melléklet 2. pontjában” szöveg,
c) 2. § 8. pontjában az „5. melléklet” szövegrész helyébe a „3. melléklet 2. pontjának” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdés d), e) és f ) pontjában és a 7. § (2) bekezdés e) pontjában a „szakmérnöki” szövegrész helyébe 

a „szaktanácsadói” szöveg,
e) 2. melléklet melléklet 4. pont 4.1. alpontjában a „bemutatása)” szövegrész helyébe a „bemutatása); ugyanazon 

védett ingatlan (objektum) vonatkozásában, azonos szakmai tevékenység csak egy pontértékű tételként 
vehető figyelembe [a 9. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján külön is csatolható]” szöveg,

f ) 2.  melléklet melléklet 4.  pont 4.2.  alpontjában a „vége)” szövegrész helyébe a „vége); a  9.  § (3)  bekezdés 
c)  pont ca) és cb)  alpontja alapján a  munkáltatói igazolást és hiteles munkaköri leírást, vagy azzal 
egyenértékű munkaszerződést csatolni szükséges” szöveg

lép.

13. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

36. §  Hatályát veszti a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3.  § 
(4) bekezdésében a „vagy nyilvántartott műemléki érték” szövegrész.
14. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat B:4 és B:11 mezőjében 
a „nyilvántartott műemléki értékek,” szövegrész.



11120 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

15. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Hatályát veszti a  tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 14.  § (5)  bekezdésében 
a „nyilvántartott műemléki értéket,” szövegrész.

16. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

39. §  Hatályát veszti az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.  § 
(2) bekezdésében a „ , nyilvántartott műemléki értéken (a továbbiakban együtt: műemlék)” szövegrész.

17. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

40. §  Hatályát veszti a  Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja.

18. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Hatályát veszti a  Budavári Palota területén, valamint a  De la Motte-palotát érintően a  Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja.

19. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

42. §  Hatályát veszti a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében, 4.  melléklet 
2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében, 4. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében és 4. melléklet 
8. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „vagy nyilvántartott műemléki érték” szövegrész.

20. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Hatályát veszti a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.  
(XII. 2.) Korm. rendelet
a) 68. § nyitó szövegrészében a „nyilvántartott műemléki érték,” szövegrész,
b) 79/D. § (1) bekezdésében a „ , nyilvántartott műemléki értékeket” szövegrész.

21. A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József 
nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  Hatályát veszti a  Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a  Budapest V. kerület, József nádor tér 
felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdés 
c) pontja.
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22. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § (2)  bekezdésében és 4/A.  § (2)  bekezdés 
d)  pontjában a  „Műemléki Tanácsadó Testület szakértői” szövegrész helyébe a  „központi építészeti-műszaki 
tervtanács” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja.

23. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

46. §  Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat A:6 mezőjében és 3. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „vagy nyilvántartott műemléki 
érték” szövegrész.

24. A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2., 4., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 20. és 21. sora” szövegrész 
helyébe a „2–12. és 14–21. sora” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

25. A Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A  Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 
3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 3.  § (2)  bekezdésében a „Műemléki Tanácsadó Testület szakértői” szövegrész 
helyébe a „központi építészeti-műszaki tervtanács” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a  Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2017. (X. 10.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja.

26. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

49. §  Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11.  § (7)  bekezdésében a „nyilvántartott műemléki érték” szövegrész helyébe 
a „műemlék” szöveg lép.
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27. A fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni 
helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek 
kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 
4. § (2) bekezdésében a „Műemléki Tanácsadó Testület szakértői” szövegrész helyébe a „központi építészeti-műszaki 
tervtanács” szöveg lép.

28. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §  Hatályát veszti az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat C:50 mezőjében a „vagy nyilvántartott műemléki érték” szövegrész,
b) 7. pontjában foglalt táblázat C:18 mezőjében a „vagy nyilvántartott műemléki értéket,” szövegrész,
c) 10. pontjában foglalt táblázat B:74 mezőjében a „nyilvántartott műemléki értéket,” szövegrész,
d) 19. pontjában foglalt táblázat C:49 mezőjében a „nyilvántartott műemléki érték, vagy” szövegrész.

29. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és 
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 6.  § (10)  bekezdésében a „nyilvántartott 
műemléki értékekre” szövegrész helyébe a „műemlékre” szöveg lép.

53. §  Hatályát veszti a  kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről 
és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 29.  § a)  pontjában  
az  „a fővárosi helyi védelem alá vont építményekre a  főváros településképi rendeletében meghatározott 
településkép-érvényesítési eszközök nem alkalmazhatók, ” szövegrész.

30. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

54. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 
2. §-a a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. értékmeghatározó szakértői dokumentáció: a Kötv. 7. § 3a. pontja szerinti értékmeghatározó szakértői vizsgálat 
kiértékelésével az  értékmeghatározó szakértő szerv általi vizsgálatban előállított, a  3.  melléklet 2. és 3.  pontja 
szerinti dokumentumok kiértékelését tartalmazó, valamint ennek eredményeképpen a  nevesített műemléki 
értékeket meghatározó döntéselőkészítő dokumentáció, amelyet elektronikus formában a  nyilvántartást vezető 
hatóság a nyilvántartás részeként kezel;
1b. értékmeghatározó szakértő szerv: a  nyilvántartást vezető hatóság feladataiban közreműködő, az  e  rendelet 
szerinti műemléki szakértői tevékenységet végző költségvetési szervezet;”

55. §  Az R4. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Lechner Tudásközpont) 
e rendeletben kijelölt örökségvédelmi szakértő szervként
a) közreműködik a miniszter kulturális örökségvédelmi és világörökségi nem hatósági feladatainak ellátásában,
b) ellátja a  61.  § (1)  bekezdése alapján a  fennmaradásukban veszélyeztetett műemlékek, műemléki területek 
jegyzéke összeállításának előkészítő feladatait, valamint elkészíti a  veszélyeztetett műemlékekre vonatkozó 
beavatkozási javaslatokat,
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c) közreműködik a  kulturális örökséget érintő koncepciók, stratégiák, programok, pályázatok kidolgozásában, 
a szakterületet érintő jogszabályok szakmai előkészítésében,
d) közreműködik a kulturális örökségvédelem területét érintő tudományos tevékenységekben, ismeretterjesztéssel 
és közművelődéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) közreműködik az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselők építésügyi vizsgájának 
szervezésében és végrehajtásában,
f ) jogosult a  miniszter nyilvántartási hatósági feladatai körében, a  régészeti örökségre és műemléki értékre 
vonatkozó hatósági eljárásokban szemlét lefolytatni, revíziót végezni, ingatlanra vonatkozó adatellenőrzést és 
adatrögzítést végezni, a  miniszter megkeresésére szakértőként eljárni, továbbá a  védetté nyilvánítás és védettség 
megszüntetés szakértői tudományos előkészítését végezni, értékmeghatározó szakértői vizsgálatot lefolytatni, 
értékmeghatározó szakértői dokumentációt készíteni, valamint értékmeghatározó szakértői vizsgálat hatósági 
döntést előkészítő kiértékelését, hitelesítését, kiegészítését elvégezni,
g) a  71.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja szerint megkeresés alapján szakértői véleményével, állásfoglalásával 
segíti a hatóság döntését.”

56. § (1) Az R4. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  Országos Építészeti Tervtanács a  műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai 
döntések előkészítésében, vagy szakértőként a  hatósági eljárást megelőzően véleményével segíti a  miniszter, 
valamint az örökségvédelmi hatóság munkáját.
(6) Az  Országos Építészeti Tervtanács eljárása során a  Lechner Tudásközpont által javasolt, a  tervezett 
beavatkozásnak megfelelő területen jogosultsággal rendelkező örökségvédelmi szakértőt, egyéb szakterületi 
szakértőt vonhat be.”

 (2) Az R4. 4. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) Kiemelten védett műemléket érintő restaurátori beavatkozások esetén az  Országos Építészeti Tervtanács 
véleménye kialakításához a  Lechner Tudásközpont által javasolt, a  tervezett beavatkozásnak megfelelő területen 
jogosultsággal rendelkező restaurátor szakértőt von be.”

57. §  Az R4. 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„8.  § (1) A  műemlékek központi, közhiteles nyilvántartásba való felvételét, adatainak módosítását vagy 
a  nyilvántartásból való törlését (a  továbbiakban együtt: műemléki nyilvántartás) a  nyilvántartást vezető hatóság 
végzi.
(2) A műemléki érték védetté nyilvánítására vonatkozó eljárás hivatalból vagy a 3. melléklet 1. pontjában és 2. pont 
2.6.  alpontjában meghatározott adattartalom benyújtásával kezdeményezésre indul. A  kezdeményezést papír 
alapon, vagy elektronikus úton a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett felületre kell megküldeni.
(3) A  műemléki érték védetté nyilvánítása ügyében – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 10.  § (2)  bekezdésére figyelemmel – kezdeményezőnek (ügyfélnek) minősül a  kezdeményezéssel 
érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója, vagyonkezelője, 
haszonélvezője, társasház esetén tulajdonosi közössége.
(4) Ha a műemléki érték védetté nyilvánítására irányuló eljárás hivatalból indul, a 3. melléklet 1. pontjában és 2. pont 
2.6. alpontjában meghatározott adattartalmat teljeskörűen kell megadni.
(5) Műemlék nyilvántartásba vétele csak értékmeghatározó szakértői dokumentáció elkészítését követően 
történhet.
9. § (1) A műemléki nyilvántartás tartalmazza
a) a műemlék azonosítására és védettségére vonatkozó alábbi adatokat:
aa) műemlék megnevezését, törzsszámát és egyedi azonosító számát, az azonosításhoz szükséges fényképet,
ab) az egyedi védettség, a műemlékvédelem sajátos tárgyának körébe tartozás, a területi védettség, az  ideiglenes 
műemléki védettség megjelölését,
ac) a műemléki környezetet alkotó ingatlanok helyrajzi számát, a környezet térképi lehatárolását,
ad) a  védettség keletkezésének, módosításának időpontját, ideiglenes műemléki védelem esetében a  védelem 
időbeli hatályát,
ae) a  védettséget keletkeztető, módosító, megszüntető miniszteri döntés, határozat vagy egyéb jogi aktus 
kibocsátóját, számát, hatályát,
af ) az örökségvédelmi bírság kategóriába sorolását, illetve a műemlék kategóriába történő besorolását;
b) a műemlék elhelyezkedésének alábbi földrajzi, térbeli adatait:
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ba) a műemlék fekvése szerinti megyét települést, településrészt és címét,
bb) az  ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai szerinti azonosítását (helyrajzi szám, alrészlet, albetét) amelyek 
területén a műemléki védelem fennáll,
bc) a  műemlék természetbeni elhelyezkedésének az  EOV-rendszerhez illeszkedő pontszerű, vonalas létesítmény 
esetén a  nyomvonal meghatározását, terület esetén annak vektoros kiterjedését, térképi és szöveges 
körülhatárolását,
bd) az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján a  műemlék kiterjedését lefedő földrészletek, alrészletek és 
építmények vektoros állományát, szöveges körülhatárolását;
c) a műemlék védettségét megalapozó alábbi szakanyagokat:
ca) a műemlékre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentációt, kerttörténeti tudományos dokumentációt, 
kutatási dokumentációt, restaurálási dokumentációt, értékleltárt, értékmeghatározó szakértői vizsgálatot, 
értékmeghatározó szakértői dokumentációt,
cb) a  műemlék, műemléki érték, műemlékvédelem sajátos tárgyának leírását, azonosító fényképeit, történeti 
topográfiáját,
cc) az inventarizáció, műemléki topográfia, revízió, állapotfelvétel szakmai anyagát, dokumentációját,
cd) a  műemléki érték fajtáját, típusát, stílusát, jellemző datálását, történeti megnevezéseit, funkcióit, korábbi 
állapotát rögzítő felvételeket, felméréseket, dokumentumokat,
ce) a műemlék tudományos kutatásának és feltárásának forrásadatait,
cf ) a műemléki érték műemlékké nyilvánításának dokumentációit, szakértői véleményét, a védettség módosítását, 
megszüntetését alátámasztó dokumentáció elektronikus másolatát,
cg) a műemlékre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok, szakgyűjteményben vagy irattárban 
fellelhető örökségvédelmi szakanyagok megnevezését, azonosító adatokat;
d) a műemlék nevesített műemléki értékeinek, eszmei értékének, jelentőségének meghatározását;
e) egyéb vagyonjogi vagy hatósági eljárásra, lényeges beavatkozásra vonatkozó adatot;
f ) a műemlék, a műemlékvédelem sajátos tárgyának veszélyeztetettségére vonatkozó adatokat.
(2) A  műemléki nyilvántartás a  műemlék elhelyezkedésének földrajzi adatait – jogszabály vagy szolgáltatási 
szerződés alapján – jogszabály alapján vezetett másik nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen 
informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.
(3) A  szakanyagot ki kell egészíteni, ha a  műemléki nyilvántartásban nem szereplő, de a  Kötv. 7.  § 17.  pontja 
értelmében a műemlékhez tartozó műemléki érték, alkotórész, tartozék vagy berendezés kerül elő.”

58. § (1) Az R4. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nyilvántartást vezető hatóság adatszolgáltatásában nyújtható adatkör a  műemlék elhelyezkedésének 
földrajzi, térbeli adataira és a műemlék azonosítására és védettségére vonatkozó 9. § (1) bekezdés a) pontja, b) pont 
ba) és bb)  alpontja szerint adatkör alapadataira terjed ki, kivéve, ha a  kérelmező a  9.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontja 
szerinti adatkört kérelmében külön megjelöli.”

 (2) Az R4. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E  rendelet alkalmazásával közhiteles adatként nem szolgáltathatók a  7.  §-ban és 9.  §-ban meghatározott 
ingatlan-nyilvántartási, illetve állami földmérési és térképészeti adatok.”

59. §  Az R4. 11. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A miniszter a kezdeményezés alapján
a) gondoskodik a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének előkészítéséről, vagy
b) elutasítja az  indokolatlan kezdeményezést, amennyiben ugyanazon ténybeli állapot szerinti kezdeményezés 
3 éven belül már tárgyát képezte régészeti lelőhely vagy műemléki védetté nyilvánításának vagy a  védettség 
megszüntetésének.
(6) A miniszter (5) bekezdés szerinti eljárásáról a nyilvántartást vezető hatóság tájékoztatja a kezdeményezőt.”

60. §  Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  védetté nyilvánítás előkészítése során a  nyilvántartást vezető hatóság a  miniszter 11.  § (5)  bekezdés 
a)  pontja szerinti döntése alapján védetté nyilvánítási értékmeghatározó szakértői dokumentációt készíttet, 
amelynek tartalmát a 14. § (1) bekezdése határozza meg.
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(2) A védetté nyilvánítás előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság az előkészítés tényéről írásban értesíti 
a védetté nyilvánításra javasolt ingatlannal rendelkezni jogosultat. A több mint ötven rendelkezni jogosult értesítése 
során az Ákr. hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai alkalmazhatóak.
(3) A nyilvántartást vezető hatóság a (2) bekezdés szerinti értesítést megelőzően egyeztetést folytat le a hatósággal 
az esetleges ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában.
(4) A  műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során a  nyilvántartást vezető hatóság a  (2)  bekezdés 
szerinti értesítéssel egyidejűleg – tizenöt napos határidő kitűzésével – kikérheti
a) az  érintett műemléki érték fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a  fővárosban 
a fővárosi kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek,
b) az érintett műemléki érték tulajdonosának vagy tulajdonosi közösségének,
c) a  védelemre tervezett történeti kert, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet esetében 
– ha országos jelentőségű védett természeti vagy közösségi jelentőségű (Natura 2000) területen helyezkedik el – 
a természetvédelmi kezelésért felelős szerv
véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban.
(5) A  műemléki védettség megszüntetésének előkészítése során a  nyilvántartást vezető hatóság a  miniszter 11.  § 
(5)  bekezdés a)  pontja szerinti döntése alapján védettség megszüntetését előkészítő értékmeghatározó szakértői 
dokumentációt készíttet.
(6) A műemléki védettség megszüntetésének előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság értesíti a védettség 
megszüntetésre javasolt ingatlannal rendelkezni jogosultat. A több mint ötven rendelkezni jogosult értesítése során 
az Ákr. hirdetményi közlésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(7) A  kezdeményezés iratába, valamint az  értékmeghatározó szakértői dokumentációba betekinthet mindenki, 
akinek az  ingatlanra vonatkozóan az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga áll fenn, az  ingatlan műemléki 
védettségéhez jogos érdeke fűződik, illetve a kezdeményező.”

61. §  Az R4. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az értékmeghatározó szakértői dokumentáció tartalmazza
a) a  műemléki érték földrajzi azonosító adatait, állapotának adatait és azonosítóit a  3.  melléklet 1.1., 1.2., 1.3., 
2.6.3. alpontjai szerinti tartalommal;
b) értékleltárt a 3. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal;
c) építéstörténeti tudományos dokumentációt a  3.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontja szerinti tartalommal, illetve 
kerttörténeti tudományos dokumentációt a 3. melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerinti tartalommal;
d) a  műemlék nevesített műemléki értékeinek meghatározását a  3.  melléklet 4.  pontja szerinti tartalommal, 
figyelemmel a 3. melléklet 2. pontja szerinti műemléki értékekre;
e) a műemléki védelem kiterjedésére vonatkozó javaslatot;
f ) engedélyezési eljárásban a  műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője megbízásából készített értékmeghatározó 
szakértői vizsgálat eredményeként elkészült dokumentum esetén az a)–e) pontban foglaltak mellett a dokumentum 
szakértő szerv általi kiértékelését, hitelesítését, szükség esetén kiegészítését, módosítását;
g) hivatalból induló nyilvántartási hatósági eljárás esetén az a)–e) pontban foglaltak mellett
ga) az  értékmeghatározó szakértői vizsgálati eredményt a  műemléki nyilvántartásban szereplő adatok 
felülvizsgálatával,
gb) a veszélyeztetettség esetén annak megszüntetésére vonatkozó javaslatot,
gc) ideiglenes műemléki védettség elrendelésére, időtartamára vonatkozó javaslatot,
gd) a műemlék kategóriába történő besorolására vonatkozó javaslatot;
h) a kezdeményezésre indult műemléki védési, törlési eljárások esetén az a)–e) pontban foglaltak mellett
ha) a b) és c) pontban foglalt dokumentumok kiértékelését,
hb) a  dokumentáció elkészítésének elrendeléséhez képest harminc napnál nem régebbi, a  tulajdoni lapról 
elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolatot, valamint az  ingatlanügyi hatóság által 
hitelesített térképmásolatot;
i) a g) és h) pont szerinti esetekben
ia) az  értékmeghatározó szakértői vizsgálati eredményre alapozott tudományos állásfoglalást és indokolást 
a védelem elrendelésére, törlésére vagy módosítására,
ib) a  műemléki védettséget módosító tudományos állásfoglalás esetén a  védelem kiterjedésére vonatkozó 
állásfoglalást, a  módosítás tudományos alátámasztását és a  műemléki nyilvántartásban szereplő adatok 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot,
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ic) az állami elővásárlási jog alapítására vonatkozó javaslatot,
id) ingatlan-nyilvántartási intézkedésre vonatkozó tartalmi javaslatot,
ie) a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelet szövegére vonatkozó javaslatot,
if ) védettség elrendelésénél a műemlékké nyilvánítás közérdekű céljának meghatározását,
ig) védettség elrendelésénél a műemlék bírság kategóriába történő besorolására vonatkozó javaslatot,
ih) védettség elrendelésénél a  műemlék megőrzésére, karbantartásának, fenntartásának módjára, fejlesztésére és 
hasznosítására tett javaslatot,
ii) védettség elrendelésénél a  védetté nyilvánítandó műemléki érték megőrzésének biztosítása érdekében 
a településrendezési eszközöknek szükséges változtatására vonatkozó javaslatot.”

62. §  Az R4. 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartott műemléki érték akkor nyilvánítható műemlékké, ha)
„c) a  nyilvántartást vezető hatóság a  védettség elrendelését előkészítő vizsgálati eljárást követően 
az értékmeghatározó szakértői dokumentációt elkészíttette a 3. § (7) bekezdésében megjelölt szervvel.”

63. §  Az R4. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A műemléki védettség akkor szüntethető meg, ha
a) a Kötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározottak fennállnak, és
b) a  nyilvántartást vezető hatóság a  védettség megszüntetését előkészítő szakértői tudományos állásfoglalást 
elkészíttette a 3. § (7) bekezdésében megjelölt szervvel.”

64. §  Az R4. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A miniszter az értékmeghatározó szakértői dokumentáció ismeretében dönt és
a) a védetté nyilvánítás, illetve a védettség megszüntetése tárgyában rendeletet alkot, vagy
b) megtagadja a védetté nyilvánítást, illetve a védettség megszüntetését.
(2) A  nyilvántartást vezető hatóság a  védetté nyilvánítási szakértői dokumentáció egy másolati példányát 
tájékoztatásul megküldi az illetékes hatóságnak.
(3) Ha a műemléki védettség megszüntetésének kezdeményezése a szakértői vizsgálat alapján nem megalapozott, 
vagy a  Kötv. 35.  § (1)  bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy nyilvánvalóan fennálló 
műemléki értékre vonatkozik, a  műemléki védettség megszüntetését megalapozó szakértői állásfoglalás alapján 
a kezdeményezést a miniszter elutasítja, amely döntésről a kezdeményezőt és az ingatlannal rendelkezni jogosultat 
a nyilvántartást vezető hatóság tájékoztatja.”

65. §  Az R4. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A műemlék – a műemlékvédelem sajátos tárgyai körébe tartozó – műemléki környezetének minősül
a) a  műemlékkel közvetlenül határos – sarkán is érintkező – telkek, a  kapcsolódó közterületszakaszok és 
a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, amelyek a műemléki nyilvántartásban szerepelnek, vagy
b) önálló ingatlant alkotó, vagy úszótelken elhelyezkedő műemlék esetén, a műemlék építmény önálló ingatlanával, 
vagy úszótelkével közvetlenül határos telkek és az  ezekkel a  telkekkel határos további telkek, valamint ezen 
telkekhez kapcsolódó közterületszakaszok,
c) a műemléki védettséget elrendelő jogszabályban az a) és b) pontban foglaltaktól eltérően kijelölt ingatlanok.
(2) A  műemléki érték műemlékké nyilvánításakor vagy a  műemlék környezetének (6)  bekezdés szerinti 
felülvizsgálata esetén – a  sajátos terepviszonyokra, illetve telekstruktúra kialakulására is figyelemmel – műemléki 
környezetnek jelölhető ki
a) a  műemléki építmény telkével közvetlenül határos – sarkán is érintkező – telkek, ezen közvetlenül határos 
telkekkel érintkező szomszédos telkek,
b) a  műemlék építmény telkével kapcsolódó közterületszakaszok, a  műemlékkel közvetlenül határos telkek 
közterületszakaszai, valamint a műemlékkel közvetlenül határos telkekkel érintkező telkek közterületszakaszai,
c) a  terepviszonyok miatti egyedi látványkapcsolat vagy sajátos telekformák esetén, indokolt esetben az  a) és 
b) pontban meghatározottaktól eltérő környezet,
különösen, ha a  telken a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték megjelenését, utcaképi, településképi, tájképi 
értékeinek érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy létesíthető.
(3) A műemléki környezet esetében a műemléki területre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint műemléki környezetként meghatározott ingatlanok helyrajzi száma a  műemléki 
nyilvántartásban a műemlék védettségével összefüggő adat.
(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján műemléki környezetnek minősülő ingatlanok telekalakítás következtében 
történő adatváltozásáról a nyilvántartást vezető hatóság döntést hoz, valamint a (6) bekezdés szerint jár el.
(6) A  nyilvántartást vezető hatóság a  műemléki környezetnek minősülő ingatlanok értékmeghatározó szakértői 
vizsgálata és a  műemléki környezet módosítása iránt intézkedik, ha a  kijelölt műemléki környezet kiterjedése 
a védett műemléki érték megőrzését nem biztosítja.”

66. §  Az R4. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  jelentés egy-egy példányát a  feltárás befejezését követő harminc napon belül elektronikus úton meg kell 
küldeni
a) a nyilvántartást vezető hatóságnak
b) a hatóságnak,
c) a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
d) a  területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult intézmény 
végezte,
e) a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult intézmény végezte,
f ) a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult intézmény végezte, és
g) a  területi és természetvédelmi hatóságnak és a  működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak,  
ha a feltárás országos jelentőségű védett természeti területen történt.”

67. § (1) Az R4. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  beruházó jogosult a  feltárási napló első részébe betekinteni, arról másolatot kérni, ellenőrizni, bejegyzést 
tenni.”

 (2) Az R4. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A feltárási dokumentáció egy-egy példányát a feltárás befejezését követő egy éven belül elektronikus úton meg 
kell küldeni
a) a nyilvántartást vezető hatóságnak,
b) hatóságnak,
c) a Magyar Nemzeti Múzeumnak,
d) a leletanyagot véglegesen befogadó múzeumnak,
e) a  területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult intézmény 
végezte, és
f ) a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a feltárást más feltárásra jogosult intézmény végezte.
(5) A  leletanyagot véglegesen befogadó múzeum a  feltárási dokumentáció egy papíralapú példányára is 
jogosult, melynek adattári elhelyezéséről és kutathatóságának biztosításáról a  régészeti leletek elsődleges 
leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról szóló miniszteri rendeletben 
megállapítottak szerint gondoskodik.”

68. §  Az R4. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül 
ki:
„(4) A  műemlék jókarbantartása keretében a  védett érték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy megjelenésének 
megváltoztatásával nem járó tevékenység végezhető. A  műemlék jókarbantartása körébe nem tartozik bele 
a restaurálási tevékenység.
(4a) A  műemléki helyreállítás vagy felújítás, restaurálás, jókarbantartás, üzemeltetés keretében, valamint 
a  jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti, műszaki megoldások alkalmazása során előnyben 
kell részesíteni a  vezeték nélküli műszaki megoldásokat, egyéb szerelvények rejtett elhelyezését, amely nem 
eredményezheti a  műemléki értékleltárba felvett elemek sérülését, megjelenésük hátrányos megváltozását, 
érvényesülésük csökkenését.
(4b) A  műemléket érintő állagmegóvási beavatkozások során – amennyiben más megoldás nem lehetséges – 
ideiglenes jelleggel a védett érték érvényesülésének csökkenése elfogadható, azonban az nem járhat a védett érték 
műemléki értékleltárba felvett elemeinek sérülésével, megjelenésének hátrányos megváltozásával.”



11128 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

69. §  Az R4. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A műemléki védelem alatt álló történeti kert, műemlék telkén lévő, illetve a nyilvántartásban védettként jelölt, 
vagy műemlék alkotórészét, tartozékát képező történeti kert, park (a  továbbiakban együtt: védett park) területi 
egységét, a műemlékkel, a települési vagy természeti környezettel való történeti kapcsolatát és látványkapcsolatát, 
kortörténeti jellegének érvényesülését biztosítani kell.”

70. § (1) Az R4. 58. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Műemléki értékleltárt
a) a műemléki érték védetté nyilvánításához – az adatok módosítása kivételével – a teljes ingatlanra,
b) az értékmeghatározó szakértői vizsgálathoz a teljes ingatlanra,
c) a hatósági eljárás során a hatósági eljárás tárgya szerint érintett ingatlanra vagy ingatlanrészre vonatkozóan
kell elkészíteni.
(2) A műemléki érték jelentőségét megalapozó jellegzetességeit, alkotórészeit, tartozékait és beépített berendezési 
tárgyait helyszíni szemrevételezésen alapuló értékleltárban kell rögzíteni a  3.  melléklet 2.  pontja szerinti részletes 
adattartalommal, építmények szerinti rendszerezéssel és értékeléssel.”

 (2) Az R4. 58. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az értékleltárt az értékleltár készítőjének az előkerülő műemléki értékekkel ki kell egészítenie.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a kivitelezés akkor folytatható, ha a műemléki értékleltár kiegészítését 
a  hatóság elrendelte, illetve a  kivitelezés folytatásáról döntést hozott. A  kivitelezés folytatását elrendelheti 
a műemléki érték szakértői megfigyelése és dokumentálása mellett is.”

71. §  Az R4. 24. és 25. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„24. Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek
63. § (1) Ha műemléket vagy műemlék ingatlanát érintő építési tevékenységhez az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 
szerinti építésügyi hatósági engedély is szükséges, a  (3) bekezdés szerinti tevékenységekre az engedélyt együttes 
kérelemben az  építésügyi hatóságnál kell előterjeszteni. Az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban 
az  örökségvédelmi hatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott tevékenységek engedélyezésének feltételeit 
szakkérdésként vizsgálja. Műemléki védelem alatt álló sajátos építmények esetében a  műemléket érintő 
tevékenységre a  sajátos építményre irányadó kormányrendeletben foglalt esetekben, az  ott meghatározott 
engedélyt szükséges beszerezni.
(2) Ha a  műemléket érintő tevékenység nem tartozik az  (1)  bekezdésben foglaltak hatálya alá, a  (3)  bekezdésben 
foglalt esetekben a hatóságtól örökségvédelmi engedélyt kell kérni.
(3) Ha a tervezett tevékenység a kiemelten védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített műemléki értékét 
érinti és
a) a kiemelten védett műemlék – védett műemlék esetén a nyilvántartásban nevesített műemléki értékként felvett 
eleme – megjelenésének (ideértve homlokzatot, homlokzati nyílászárót és tetőzetet is), jellegének megváltoztatását 
eredményezi, értékeinek érvényesülését befolyásolja vagy gátolja, vagy szerkezetének fizikai megváltoztatásával, 
a műemlék egészének vagy meghatározott részének felújításával vagy korszerűsítésével,
b) felületének vagy szerkezetének, egyes részeinek, – különösen képző- vagy iparművészeti alkotást képező – 
alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának
ba) eredeti összefüggésrendszeréből történő elmozdításával, áthelyezésével,
bb) fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálatával vagy kutatásával, vagy
bc) megelőző konzerválásával, konzerválásával, restaurálásával,
c) önálló rendeltetési egységét érintő bővítésével, felújításával, korszerűsítésével (különösen az akadálymentesítés, 
energetikai korszerűsítés, utólagos nedvesség vagy víz elleni szigetelés), az  épületgépészeti és elektromos 
rendszerét érintő átalakításával,
d) alaprajzi elrendezésének átalakításával, belső felületeinek, nyílászáróinak vagy egyéb – különösen képző- vagy 
iparművészeti alkotást képező – alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának felújításával, 
átalakításával
jár, a hatóságtól örökségvédelmi engedélyt kell kérni.
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25. Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek
64. § (1) Ha a tevékenység a 63. § alapján nem örökségvédelmi engedély köteles, a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
esetekben örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető.
(2) Ha a  tervezett tevékenység a  kiemelten védett műemléket, vagy a  védett műemlék nevesített értékét érinti, 
bejelentés alapján végezhető
a) a műemlék homlokzatán és tetőzetén az értékleltárban, illetve a műemléki nyilvántartásban nevesített műemléki 
értékként felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló
aa) szerelvény, tárgy, szerkezet, fényforrás vagy felirat elhelyezése, felszerelése, létesítése bontása és cseréje,
ab) az  ilyen szerkezet eltakarásának kialakítása, a  meghatározott időtartamra szóló kulturális célú reklámok és 
az építési állványok kialakítása,
b) műemlék egésze, önálló rendeltetési egysége, vagy a helyiségcsoportja rendeltetés-módosítása,
c) műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon új építmény építése, a műemlék felé eső 
vagy közterületről a műemlékkel együtt megjelenő
ca) nem engedélyköteles új építmény elhelyezése vagy meglévő építmény bővítése, építmény homlokzatának 
megváltoztatásával járó felújítása vagy átalakítása, meglévő épület homlokzatának, tetőzetének megváltoztatásával 
járó felújítása vagy átalakítása,
cb) építmény bontása,
d) műemlék telkén, vagy műemléki környezetben a  műemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás 
elhelyezése, illetve üzemeltetése,
e) a védett parkban
ea) a régészeti módszerekkel történő kutatás,
eb) a  meglévő kertépítészeti alkotóelemek megváltoztatását eredményező felújítása, új kerti és más építmények, 
műtárgyak elhelyezése, sportcélú felületek kialakítása,
ec) a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése, lombkorona alakító metszése,
ed) a kert térszerkezetét, látványkapcsolatait, terepviszonyait befolyásoló beavatkozás,
f ) védett temetőben és védett történeti temetkezési helyen
fa) a  védetté nyilvánításról szóló döntésben, illetve az  értékmeghatározó szakértői dokumentációban 
meghatározott védett értékek és azokon elhelyezett feliratok, díszítmények megváltoztatása,
fb) a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és egyéb építmények elhelyezése.
(3) A műemléki értéket közvetlenül nem érintő tevékenységek közül bejelentés alapján végezhető
a) a  műemlék telkén a  védetté nyilvánításról szóló döntésben, illetve az  értékmeghatározó szakértői 
dokumentációban nevesített műemléki értékeket nem érintő műtárgy építése, cseréje, eltávolítása, bontása,
b) műemléki jelentőségű területen a műemlék megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló
ba) nem engedélyköteles új építmény elhelyezése vagy meglévő építmény bővítése,
bb) meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának, tetőzetének felújítása vagy átalakítása,
bc) meglévő építmény bontása,
bd) meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának 10%-nál nagyobb mértékű eltakarása a kulturális tartalmú 
reklámok és építési állványok kivételével,
c) műemlék történeti táj esetében a  védett műemléki érték megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló, 
legalább 6 m2 felületű reklám külterületi elhelyezése.
(4) Ha a  (2)  bekezdés a), b), f ) és g)  pontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez az  értékleltár 
a  nyilvántartásban nem áll rendelkezésre, a  92.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott előzetes tájékoztatást 
kötelező megkérni.”

72. §  Az R4. 66. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A bejelentés vagy az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy a településrendezési 
és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács 
szakmai véleményt adott.”

73. §  Az R4. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hatóság a műemléken tervezett tevékenység esetén, a döntése meghozatala során
a) a méltó használat,
b) a hasznosításból, használatból eredő veszélyeztetés elkerülése, minimalizálása,
c) a fizikai valójában történő megőrzés,
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d) az építészeti minőség és illeszkedés,
e) a hagyományos anyaghasználat,
f ) a szakszerűség,
g) a gazdaságos fenntarthatóság, továbbá
h) a nevesített műemléki érték hiteles és meghatározó módon történő megjelenése
szempontjának érvényesülését mérlegeli.
(3) Műemléki jelentőségű terület esetén a  hatóság a  döntése meghozatala során szempontként figyelembe veszi, 
hogy
a) új építmény építése, vagy meglévő építmény átalakítása nem járhat a  műemléki jelentőségű terület történeti 
összképének, feltárulásának műemléki szempontból előnytelen megváltozásával,
b) történeti épület, amely építési korát, stílusát, megjelenését tekintve a  védettséget megalapozó történeti 
karakterbe illeszkedik, megjelenésében megőrzendő.
(4) Történeti táj esetén a hatóság a döntése meghozatala során szempontként figyelembe veszi, hogy a kiemelkedő 
egyetemes értéket érintő
a) táji léptékű beavatkozások – külfejtéses művelésű bányák bővítése, rekultivációja, napelemparkok vagy 
napelemes erőművek létesítése vagy bővítése, közlekedési infrastruktúra létesítése vagy bővítése – nem 
veszélyeztethetik a védelem alapjául szolgáló műemléki érték fennmaradását, méltó megjelenését, érvényesülését,
b) építési tevékenység nem járhat a  településkép történeti megjelenésének, a  terület történeti összképének 
előnytelen megváltozásával.
(5) Műemléki környezet esetén a  hatóság a  döntése meghozatala során szempontként figyelembe veszi, hogy 
új építmény építése, meglévő építmény külső átalakítása, részleges vagy teljes bontása nem járhat a  műemlék 
érvényesülésének és megjelenésének műemléki szempontból előnytelen megváltozásával.”

74. § (1) Az R4. 69. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A hatóság a nyilvántartást vezető hatóságnak haladéktalanul jelzi,
a) ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az azonosítás vonatkozásában a döntésre kiható módon a valóságtól 
eltérő adatot talál,
b) ha az  értékleltár, az  építéstörténeti tudományos dokumentáció, a  kerttörténeti tudományos dokumentáció, 
a kutatási dokumentáció, restaurálási dokumentáció szakmai megállapításai részben vagy egészében nem felelnek 
meg a jogszabályból eredő követelményeknek.
(3) A  hatósági eljáráshoz készült értékleltárt, az  építéstörténeti tudományos dokumentációt, a  kerttörténeti 
tudományos dokumentációt, az  értékmeghatározó szakértői dokumentációt, a  beavatkozást követő 
állapotdokumentációt, a kutatási dokumentációt, a restaurálási dokumentációt, tervdokumentációját, sajátos tervét 
a hatóság
a) a dokumentáció benyújtását követő tizenöt napon belül feltölti az OÉNY-be, ha az ott nem található meg,
b) a döntést követően elektronikus úton teljeskörűen megküldi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központnak, amely a  nyilvántartást vezető hatóságnak, valamint az  eljáró hatóságnak feladatai 
ellátásához térítésmentesen adatot szolgáltat.”

 (2) Az R4. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  hatóság a  Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak megküldött 
dokumentumok tárgyáról és számáról a  nyilvántartást vezető hatóságnak tárgyévben két alkalommal adatot 
szolgáltat.”

75. § (1) Az R4. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető
a) az örökségvédelmi engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó követelmények,
b) a  műemlék megjelenésével, védett értékei érvényesülésével kapcsolatos speciális követelmények, 
értékmeghatározó szakértői dokumentációban nem nevesített vagy értékleltárban nem szereplő épületrészek 
tervezett átalakíthatósága, bonthatósága, műemlék telkén új épület telepíthetősége
előzetes tisztázása érdekében.”

 (2) Az R4. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához igazolni kell, 
hogy a  településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben 
az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményt adott.”
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76. §  Az R4. 86. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kötv. 86. § (1) bekezdése szerinti elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell alkalmazni:]
„a) az  elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (a  továbbiakban: megkeresés) a  tulajdonosnak vagy 
a képviseletében eljáró személynek (a továbbiakban együtt: tulajdonos) – saját eladási ajánlataként – papír alapon 
vagy elektronikus úton a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett felületre kell megküldenie a 16. melléklet szerinti 
adattartalommal a hatósághoz, a miniszternek címezve,
b) a  megkereséshez csatolni kell a  szerződést, amely megfelel az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi  
CXLI. törvény 32. §-ában foglalt feltételeknek,
c) a  hatóság előzetes, a  védettség tényére is vonatkozó tartalmi, és a  beadvány formai haladéktalan vizsgálatát 
követően elektronikus vagy postai úton – a  megkeresés lényeges elemeinek kivonatával – egyidejűleg felterjeszti 
a megkeresést kiadmányozásra a miniszterhez,”

77. §  Az R4. 92. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(A hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatai:)
„c) előzetes tervegyeztetési lehetőség biztosítása,
d) a  nyilvántartást vezető hatóság megkeresésére a  műemlékké nyilvánítás vagy a  műemléki védelem törlésére 
irányuló kezdeményezések vizsgálata és véleményezése.”

78. §  Az R4. 93. § 1. pontja a következő 1.16. és 1.17. alponttal egészül ki:
(A kulturális javak hatósága ellátja a kulturális javak vonatkozásában a Kötv.-ben meghatározott hatósági feladatokat, 
amelyek különösen)
„1.16. hatósági döntés a  közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának 
rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az  azzal összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet alapján,
1.17. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében és 25. § 
(5) bekezdésében foglalt feladatok,”

79. §  Az R4. 95. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A kulturális javak hatósága)
„d) részt vesz az  állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény, muzeális intézmény alapleltárából 
visszaigényelt kulturális javak visszaadására vonatkozó igények elbírálásában.”

80. §  Az R4. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. § (1) A nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásából kérelemre adatot szolgáltat.
(2) Nem adhatók ki a  nyilvántartás adatai közül – a  hivatalos megkeresés esetét kivéve – a  Kötv. 73.  § 
b)–d) pontjában meghatározott adatok, a 110. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megállapodás adatai.”

81. §  Az R4. a következő 119/A. §-sal egészül ki:
„119/A. § A 2020. szeptember 1-jével védett műemlék kategóriába került nyilvántartott műemléki érték esetében 
– a nevesített műemléki érték meghatározásáig – a 63. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek a teljes 
ingatlan tekintetében örökségvédelmi engedély alapján végezhetőek.”

82. §  Az R4. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

83. §  Az R4.
  1. 1. § c) pontjában a „nyilvántartott műemléki” szövegrész helyébe a „műemléki” szöveg,
  2. 1. § e) pontjában, 2. § 7. és 9. pontjában, 4. § (11) bekezdés b) pontjában, 59. § (10) bekezdésében, 22. alcím 

címében, 60. § (3) és (4) bekezdésében, 62. § (1) és (2) bekezdésében, 28. alcím címében, 71. § (4) bekezdés 
c) pont nyitó szövegrészében, 82. § (1) bekezdés a) pontjában és 92. § (1) bekezdés a) pontjában a „védett 
műemléki érték” szövegrész helyébe a „műemlék” szöveg,

  3. 2.  § 5., 6., 8. és 9.  pontjában és 59.  § (11)  bekezdésében a „védett műemléki értéken” szövegrész helyébe 
a „műemléken” szöveg,

  4. 3.  § (3)  bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, kormányrendeletben meghatározott feladatok 
vonatkozásában” szöveg,
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  5. 3.  § (4)  bekezdésében a  „Kötv. 86.  § (3)  bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt 
örökségvédelmi” szövegrész helyébe a  „Kötv. 86.  § (3)  bekezdésében és 87.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott örökségvédelmi” szöveg,

  6. 3.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az (1)  bekezdés a)  pontja szerinti hatóság” szövegrész helyébe  
az „a miniszter” szöveg,

  7. 3.  § (6)  bekezdésében az „az (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hatóság jár el” szövegrész helyébe 
a „műemlék jogi jellegű ingatlanon az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott hatóság, a  helyi egyedi 
védelem alatt álló ingatlanon az illetékes jegyző jár el” szöveg,

  8. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „Műemléki Tanácsadó Testület” szövegrész helyébe a „Kötv. 6. § (5) bekezdése 
szerinti testület (a továbbiakban: Országos Építészeti Tervtanács), és helyreállítási, restaurálási egyedi ügyben 
összehívott eseti tanácsadó testület” szöveg,

  9. 4. § (7), (11) és (12) bekezdésében az „A Műemléki Tanácsadó Testület” szövegrész helyébe az „Az Országos 
Építészeti Tervtanács” szöveg,

10. 4.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében és 73.  § (5)  bekezdésében az  „a Műemléki Tanácsadó Testület” 
szövegrész helyébe az „az Országos Építészeti Tervtanács” szöveg,

11. 4.  § (8)  bekezdés c)  pontjában az  „egyeztetési” szövegrész helyébe az  „egyeztetési és a  hatósági 
engedélyezési” szöveg,

12. 4.  § (9)  bekezdésében az „a Műemléki Tanácsadó Testület” szövegrészek helyébe az „az Országos Építészeti 
Tervtanács” szöveg,

13. 4. § (9) bekezdésében az „után kéri” szövegrész helyébe az „után, a jelentős tény vagy körülmény fennálltának 
megjelölésével kéri” szöveg,

14. 4. § (9) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
15. 10.  § (3)  bekezdésében a  „pontjában” szövegrész helyébe a  „pontjában és a  9.  § (1)  bekezdés c) és 

d) pontjában” szöveg,
16. 10. § (6) bekezdésében a „tényére vonatkozó adatokat” szövegrész helyébe a „tényét” szöveg,
17. 11. § (1) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki” szövegrész helyébe a „műemléki” szöveg,
18. 11. § (3) bekezdésében a „védettség” szövegrész helyébe a „műemléki védettség” szöveg,
19. 11. § (3) bekezdésében a „3. melléklet” szövegrész helyébe a „3. melléklet 1. pontja és 2. pont 2.6. alpontja” 

szöveg,
20. 11. § (6) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész helyébe a „b) és c) pontja” szöveg,
21. 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „tudományos” szövegrész helyébe a „szakértői” szöveg,
22. 14. § (3) bekezdés b) pontjában az „építészeti leírását” szövegrész helyébe a „megnevezését, fajtáját, típusát, 

stílusát, jellemző datálását, építészeti leírását” szöveg,
23. 14.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „az általános műemléki védelem fenntartására irányuló indokolt” 

szövegrész helyébe az „a Kötv. 35. § (3) bekezdése szerinti” szöveg,
24. 16.  § (2)  bekezdésében a  „valószínűsíthető” szövegrész helyébe a  „valószínűsíthető és ezt a  szakértői 

állásfoglalás tartalmazza” szöveg,
25. 35.  § (1)  bekezdésében a „szükségessé,” szövegrész helyébe a „szükségessé − a  beruházási földmunkával 

érintett mélységig −” szöveg,
26. 56.  § (1)  bekezdésében az  „értékleltárba felvett” szövegrész helyébe az  „értékleltárba, illetve a  hatósági 

nyilvántartásba felvett” szöveg,
27. 56. § (1) bekezdésében az „előnyben kell részesíteni” szövegrész helyébe a „biztosítani kell” szöveg,
28. 56.  § (6)  bekezdésében a „Képző-” szövegrész helyébe az „A nevesített műemléki értéket, illetve képző-” 

szövegrész,
29. 56.  § (8)  bekezdésében és 57.  § (2)  bekezdésében a  „hitelességét” szövegrész helyébe a  „hitelességét, 

kortörténeti jellegét” szöveg,
30. 57.  § (7)  bekezdésében az  „a hagyományos műszaki megoldások” szövegrész helyébe az  „a jellegzetes 

történeti építészeti formai megoldások, a hagyományos műszaki megoldások” szöveg,
31. 58.  § (3)  bekezdésében a  „számozással” szövegrész helyébe a  „számozással vagy egyéb földrajzi 

koordinátákkal” szöveg,
32. 59. § (1) és (8) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 68. § (1) bekezdés a) pontjában a „védett műemléki 

értéket” szövegrész helyébe a „műemléket” szöveg,
33. 59. § (2) bekezdésében a „műemléki értékek” szövegrész helyébe a „műemlék” szöveg,
34. 59. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „védett műemléki érték” szövegrészek helyébe a „műemlék” szöveg,
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35. 59.  § (11)  bekezdésében a  „12.  melléklet II. rész F.  pontja” szövegrészek helyébe a  „3.  melléklet 5.  pont 
5.5. alpontja” szöveg,

36. 60. § (1) bekezdésében a „Védett műemléki érték” szövegrész helyébe a „Műemlék” szöveg,
37. 60. § (2) bekezdésében a „védett műemléki értéknek” szövegrész helyébe a „műemléknek” szöveg,
38. 62. § (1) bekezdésében az „A védett műemléki értéken” szövegrész helyébe a „Műemléken” szöveg,
39. 65. § (3) bekezdésében a „12. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. mellékletben” szöveg,
40. 66. § (1) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában és 63. § d) pont da)–db) alpontjában” 

szövegrész helyébe a „63.  § (3)  bekezdés a)–d) és f )  pontjában és a  64.  § (2)  bekezdés f ) és g)  pontjában” 
szöveg,

41. 66.  § (1)  bekezdésében a „12.  melléklet II. rész A–D.  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  melléklet 3.  pont 
3.1. alpontjában, valamint 5. pont 5.2., 5.3., 5.4. alpontjában” szöveg,

42. 66.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „védett műemléki értéknél a  63.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontja” 
szövegrész helyébe a „63. § (3) bekezdés b) és c) pontjában és a 64. § (2) bekezdés f ) pontja” szöveg,

43. 66. § (3) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a védett műemléki érték roncsolásos 
kutatása vagy vizsgálata, továbbá a  63.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerint a  védett történeti kert, 
a  védett műemléki érték telkén lévő” szövegrész helyébe a „műemlék roncsolásos kutatása vagy vizsgálata 
esetén örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez, továbbá a védett történeti kert, a” szöveg,

44. 66.  § (3)  bekezdésében a „12.  melléklet II. rész A. és D–F.  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  melléklet 
3. pontjában, valamint 5. pont 5.2., 5.5. alpontjában” szöveg,

45. 66. § (5) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint a védett műemléki érték” szövegrész 
helyébe a „63. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerint a műemlék” szöveg,

46. 66.  § (5)  bekezdésében a „12.  melléklet II. rész D., G. és H.  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  melléklet 
3. pont 3.1. alpontjában, valamint 5. pont 5.6., 5.7. alpontjában” szöveg,

47. 66. § (6) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja szerint a védett műemléki érték telkén 
lévő” szövegrész helyébe a „64. § (2) bekezdés e) pont eb) és ec) alpontja szerint a” szöveg,

48. 66. § (6) bekezdésében a „12. melléklet II. rész A., C. és E. pontjában” szövegrész helyébe a „3. melléklet 3. pont 
3.2. alpontjában, valamint 5. pont 5.2., 5.4. alpontjában” szöveg,

49. 66. § (7) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja” szövegrész helyébe a „64. § (2) bekezdés 
e) pont eb) alpontja” szöveg,

50. 66. § (8) bekezdésében a „63. § (1) bekezdés e)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „64. § (2) bekezdés a), c) és 
d) pontjában, valamint a 64. § (3) bekezdésében” szöveg,

51. 66. § (8) bekezdésében a „12. melléklet II. rész A–C. pontjában” szövegrész helyébe a „3. melléklet 5. pont 5.2., 
5.3., 5.4. alpontjában” szöveg,

52. 67. § (1) bekezdés a) pontjában a „12. melléklet II. rész A. pontja” szövegrész helyébe a „3. melléklet 5. pont 
5.2. alpontja” szöveg,

53. 67. § (1) bekezdés b) pontjában a „12. melléklet II. rész G. pontja” szövegrész helyébe a „3. melléklet 5. pont 
5.6. alpontja” szöveg,

54. 67.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „12.  melléklet II. rész I.  pontja” szövegrész helyébe a „3.  melléklet 5.  pont 
5.8. alpontja” szöveg,

55. 27. alcím címében a „védett műemléki értékkel” szövegrész helyébe a „műemlékkel” szöveg,
56. 69. § (1) bekezdés a) pontjában a „műemléki érték” szövegrész helyébe a „műemlék” szöveg,
57. 71.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „a régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe az „e rendelet” szöveg,
58. 71. § (3) bekezdés b) pontjában a „műemléki értékre” szövegrész helyébe a „műemlékre” szöveg,
59. 73. § (6) bekezdésében az „A Műemléki Tanácsadó Testületet” szövegrész helyébe az „Az Országos Építészeti 

Tervtanácsot” szöveg,
60. 74.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a 63.  § (1)  bekezdésében felsorolt tevékenységek esetén 

a  hatóság megítélése szerint vagy az  értékleltár alapján egyértelműen eldönthető, hogy a  tervezett 
tevékenység a  védett” szövegrész helyébe az „a hatóság megítélése szerint, illetve az  értékleltár alapján 
egyértelműen eldönthető, hogy a tervezett tevékenység a” szöveg,

61. 75. § (1) bekezdésében a „védett műemléki értéket képviselő ingatlant, ideértve a műemléki ingatlant, illetve 
a nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant” 
szövegrész helyébe a „műemléki jogi jellegű ingatlant” szöveg,
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62. 75.  § (1a)  bekezdésében a „műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, 
valamint” szövegrész helyébe a „műemléki jogi jellegű ingatlant, vagy” szöveg,

63. 75.  § (6)  bekezdésében a  „védett műemléki értéket vagy a  helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant” 
szövegrész helyébe a „műemléket” szöveg,

64. 75. § (9) bekezdésében az „A védett műemléki érték vagy helyi egyedi védelem alatt álló” szövegrész helyébe 
a „Műemlék jogi jellegű” szöveg,

65. 76. § (1) bekezdésében a „védett műemléki érték” szövegrész helyébe a „műemléki érték meglétét, állapotát,” 
szöveg,

66. 81.  § (2)  bekezdésében a  „12.  melléklet II. rész A.  pontja” szövegrész helyébe a  „3.  melléklet 5.  pont 
5.2. alpontja” szöveg,

67. 81. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „nyilvántartott műemléki érték esetén” szövegrész helyébe 
a „műemléki érték” szöveg,

68. 81. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „műemlék esetén – az a) pontban felsoroltakon túlmenően –” 
szövegrész helyébe az „az a) pontban felsoroltakon túlmenően” szöveg,

69. 81. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „védett érték” szövegrész helyébe az „a műemlék” szöveg,
70. 85.  §-ában a  „jognyilatkozatot” szövegrész helyébe az  „és más jogszabályban meghatározott egyetértő 

jognyilatkozatot” szöveg,
71. 86. § nyitó szövegrészében a „Kötv. 86. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kötv. 86. és 87. §-a” szöveg,
72. 89. § (1) és (2) bekezdésében a „Kötv.-ben” szövegrész helyébe a „Kötv.-ben, a világörökségről szóló 2011. évi 

LXXVII. törvényben” szöveg,
73. 89. § (4) bekezdésében az „ingatlanán” szövegrész helyébe az „ingatlanán, műemléki környezetben” szöveg,
74. 89. § (5) bekezdés b) pontjában a „területet” szövegrész helyébe a „területet, műemléki környezetet” szöveg,
75. 90.  § (1)  bekezdésében és 91.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „Műemléki Tanácsadó Testület” szövegrész 

helyébe a „miniszter” szöveg,
76. 91. § (1) bekezdésében a „védett műemléki” szövegrész helyébe a „műemléki” szöveg,
77. 8.  mellékletében foglalt táblázat A:25 mezőjében az  „(1 vagy 2 rétegű) 10 méteres” szövegrész helyébe  

az „(1 rétegű) 5 méteres” szöveg,
78. 8. mellékletében foglalt táblázat A:26 és A:36 mezőjében a „3” szövegrész helyébe a „2” szöveg,
79. 8. mellékletében foglalt táblázat A:34 mezőjében a „10” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
80. 8.  mellékletében foglalt táblázat A:35 mezőjében az „(1 vagy 2 rétegű)” szövegrész helyébe az „(1 rétegű)” 

szöveg,
81. 8. mellékletében foglalt táblázat C:25 és C:35 mezőjében a „3150” szövegrész helyébe a „4650” szöveg,
82. 8.  mellékletében foglalt táblázat C:26 és C:36 mezőjében a  „3150 x (rétegszám-1)” szövegrész helyébe  

a „4650 x (rétegszám)” szöveg,
83. 18. melléklet címében a „védetté nyilvánítási és kiviteli engedélyezési” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg
lép.

84. §  Hatályát veszti az R4.
  1.  4. § (7) bekezdésében a „műemléket vagy nyilvántartott” szövegrész,
  2.  11. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (2) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 20.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 20.  § 
(2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „nyilvántartott” szövegrész,

  3.  14. § (4) bekezdése,
  4.  18. §-a,
  5.  26. § (5) bekezdése,
  6.  29. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „lelőhelyenként” szövegrész,
  7.  19. alcím címében, 56. § (1), (3) és (8) bekezdésében, 59. § (7) bekezdésében, 70. § (4) bekezdés b) pontjában, 

71. § (1) bekezdés a) pontjában, 71. § (4) bekezdés a) pontjában, 74. § (1) bekezdésében, 33. alcím címében, 
76. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. alcím címében, 79. § (4) bekezdés a) pontjában, 35. alcím címében, 80. § 
(1) bekezdésében, 36. alcím címében, 81. § (1) és (4) bekezdésében, 42. alcím címében és 89. § (3) bekezdés 
c) pontjában a „védett” szövegrész,

  8.  56. § (3) bekezdésében a „műemlék esetén” szövegrész,
  9.  57. § (2) bekezdésében a „történeti kertben vagy védett műemléki érték telkén lévő védett” szövegrész,
10.  57. § (3) bekezdésében a „történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett” szövegrész,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11135

11.  57. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „történeti kert vagy a védett műemléki érték telkén elhelyezkedő 
védett” szövegrész,

12.  57. § (5) bekezdésében a „történeti kertben vagy védett műemlék telkén lévő védett” szövegrész,
13.  66. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , vagy ismételt bejelentést tesz” szövegrész,
14.  68. § (1) bekezdés b) pontjában a „műemlék esetében” szövegrész,
15.  70. § (4) bekezdés c) pontjában az „esetén annak” szövegrész,
16.  73. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében az „a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül” szövegrész,
17.  75. § (3) és (4) bekezdése,
18.  76.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „a műemlék műemlékvédelmi szempontú szakértői felülvizsgálatát,” 

szövegrész,
19.  76. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyilvántartott műemléki érték és” szövegrész,
20.  76.  § (3)  bekezdésében az „A Kötv. 35.  § (1)  bekezdése szerinti esetekben kezdeményezi a  nyilvántartott 

műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség megszüntetését.” szövegrész,
21.  76. § (4) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében az „a nyilvántartást vezető hatóság útján” szövegrész,
22.  81. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „az érintett védett érték” szövegrész,
23.  81. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „a védett érték” szövegrész,
24.  82. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy műemlék telkén elhelyezkedő” szövegrész,
25.  82. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetve műemlék telkén elhelyezkedő” szövegrész,
26.  90. § (2) bekezdése,
27.  91. § (3) bekezdés b) pontjában az „országos védelem alatt álló” szövegrész,
28.  92. § (2) bekezdés a) pontja,
29.  97. §-a,
30.  104. § (3) bekezdése,
31.  115. §-a,
32.  4., 5. és 12. melléklete,
33.  16. melléklet 4. pontja,
34.  17. melléklete.

31. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-
biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági 
hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében 
a „nyilvántartott műemléki értéket” szövegrész helyébe a „műemléket” szöveg lép.

32. Záró rendelkezések

86. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.
 (3) A 25. §, a 29. §, a 30. § és a 33. § c) pontja 2021. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 5. melléklet VII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII. A műemléki érték védelmével kapcsolatos szakkérdések vizsgálatához szükséges dokumentáció
1. Szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció tartalmi követelményei műemléki jelentőségű területen, 
műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen álló vagy tervezett építmény 
esetén: az  építészeti műszaki dokumentáció a  közterületről feltáruló vagy madártávlati látványtervet, a  meglévő 
(a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemléki terület fényképi ábrázolását is 
tartalmazza.
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2. Szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció
2.1. Az építési engedélyezési eljáráshoz a műemlék bővítése vagy műemlék telkén létesítendő új építmény esetén, 
a  beavatkozással érintett részre vonatkozóan az  építészeti műszaki dokumentációnak – a  8.  melléklet III. rész 
2–4. pontjában meghatározottakon túl – az alábbiakat kell tartalmaznia:
2.1.1. a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Övr.) 3. melléklet 5. pont 5.2. alpontjában meghatározott állapotdokumentációt,
2.1.2. az Övr. 3. melléklet 3. pontjában meghatározott tartalmú építéstörténeti tudományos dokumentációt.
2.2. A  fennmaradási engedélyezési eljáráshoz a  műemlék vagy a  műemlék telkén álló építmény esetében 
az  építészeti műszaki dokumentációnak – a  8.  melléklet III. rész 7.  pontjában meghatározottakon túl – 
fotódokumentációt is tartalmaznia kell.
2.3. A  bontási engedélyezési eljáráshoz műemlék Kötv. 43.  § (5c)  bekezdése szerinti részleges bontása vagy 
műemlék telkén álló nem védett építmény bontása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak a beavatkozással 
érintett részre vonatkozóan – a  8.  melléklet III. rész 6.  pontjában meghatározottakon túl – alábbiakat kell 
tartalmaznia:
2.3.1. az Övr. 3. melléklet 5. pont 5.2. alpontjában meghatározott állapotdokumentációt,
2.3.2. az Övr. 3. melléklet 3. pontjában meghatározott építéstörténeti tudományos dokumentációt.”

2. melléklet a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az örökségvédelmi engedély iránti kérelem, az örökségvédelmi bejelentés, a műemlékké vagy 
műemléki területté nyilvánítási vagy törlési eljárás dokumentumainak felépítése, kötelező 
adattartalma

1. ADATOK

1.1. Műemléki érték, műemlék azonosító adatai
1.1.1. Nyilvántartási azonosítója (együttes esetén az együttes és az  ingatlan alkotórészek, tartozékok nyilvántartási 
azonosítóinak felsorolása), műemléki törzsszáma, műemléki környezet helyrajzi számainak felsorolása
1.1.2. Elhelyezkedés, helyszín, építmény megnevezése, építmény együttes esetén az  építmények felsorolása, kert, 
temető, temetőrész kiterjedése
1.1.3. Település, településrész; megye
1.1.4. Cím
1.1.5. Helyrajzi szám
1.1.6. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták

1.2. Műemléki érték, műemlék állapotának azonosítói
1.2.1. Az építmény, együttes, kert, temető jelenlegi funkciója
1.2.2. Az építmény, együttes, kert, temető jelenlegi tulajdonosa, használója
1.2.3. Az építmény, együttes kert, temető állapota: kifogástalan, felújított; felújítás alatt; jó, átlagos; közepes (főként 
esztétikai hibákkal); pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival); elpusztult
1.2.4. Az építmény, együttes, kert, temető esetleges veszélyeztetettsége

1.3. Műemléki érték, műemlék alapadatai
1.3.1. Építményfajta
1.3.2. Típus (szakrális építmény, lakóépület, középület, közlekedési építmény, ipari építmény, mezőgazdasági 
építmény, erődítmény, rom, temető, síremlék, történeti kert, köztéri szobor, mérnöki műtárgy, egyéb építmény)
1.3.3. Jellemző stílus
1.3.4. Jellemző datálás
1.3.5. Eszmei értékek
1.3.6. Jelentőség
1.3.7. További fennálló védelem (országos, helyi, egyedi-, együttes-, területi védelem)

1.4. Adatfelvevő azonosító adatai
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1.4.1. Adatfelvevő, bejelentő neve, elérhetősége
1.4.2. Adatfelvevő végzettsége, szakértői jogosultsága, nyilvántartási száma, aláírása
1.4.3. Adatfelvétel dátuma

2. ÉRTÉKLELTÁR

Az értékleltárnak a műemlék egészére vagy a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – a műemlék 
típusától és a jellegétől függően – a következőket kell tartalmaznia.
Minden értékleltárba felvett elemhez meg kell adni az  egyedi azonosító számát, megnevezését, leírását 
(jelleg, anyag, szerkezet, technológia, megközelítő méret), datálását, stílusát, fotóját, a  lehetséges elemtípusok 
meghatározását, darabszámát, valamint a  felvett elemek állapotát, szükség esetén veszélyeztetettségére utaló 
megjegyzést, továbbá az  értékleltárban szereplő értékek megfelelő méretarányú helyszínrajzon, alaprajzi és 
homlokzati vázlaton történő, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő jelölését.
Az értékleltárnak tartalmaznia kell az  elvégzett vizsgálatok, kivitelezés közbeni megfigyelések eredményeivel, 
az előkerült érékekkel történő pótlólagos kiegészítést.

2.1. Épület, építmény
Az értékleltárnak ki kell térnie a  védett műemléki érték tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatai kialakításának 
és anyaghasználatának, a  felszínen látható értéket képviselő összes szerkezeti elemének, tartozékának, díszének, 
berendezési tárgyának, ezek fragmentumainak, továbbá az  elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomoknak 
a  tételes, leltárszerű leírására, datálására, stiláris meghatározására, továbbá a  takart szerkezetekre, díszítésekre, 
másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítésére, a megfigyelt jelenségek alapján a feltárható 
rejtett műemléki értékek meghatározására, mindezek építéstörténeti szempontú rendszerezésére.
Ha a  műemlék épülethez, építményhez védett történeti kert, védett park tartozik, a  2.3.  pont szerinti történeti 
kert, védett park értékleltárt, illetve ha orgonahangszer tartozik, orgonahangszerre vonatkozó szakvéleményt 
a megfelelő szakterületi műemléki szakértőnek kell készítenie.
2.1.1. Építmény, épület beépítési módja, telken belüli elhelyezkedése, csatlakozó kert esetén azzal való viszonya, 
valamint a műemlék környezetéhez való viszonya, településképi szerepe
2.1.2. Együttes esetén az elemeinek térbeli és történeti kapcsolatrendszere, együttes értéke
2.1.3. Előépítmények
2.1.4. Tömegalakítás,
2.1.5. Homlokzatképzés, díszítmények, nyílászárók, és ezek anyagai, szerkezetei
2.1.6. Tetőzet, tetőfelépítmények, kémények, díszítések, és ezek anyagai, szerkezetei
2.1.7. A belső térstruktúra, téralakítás és térelhatárolás, történeti térkapcsolatok
2.1.8. Az épülethez, építményhez tartozó önálló vagy homlokzati szobor, dombormű, egyéb díszítés
2.1.9. Az épület, építmény ingatlanához tartozó kerítés, kapuzat
2.1.10. A védetté nyilvánítást megalapozó egyéb műemléki értékek

2.2. Védett műemléki értékeket tartalmazó helyiség adatlapja, a történeti értéket képviselő elemek megjelölésével
2.2.1. A helyiség helye (épületszint, épületrész)
2.2.2. A helyiség azonosítója (sorszáma, alaprajzi vázlaton is feltüntetve)
2.2.3. A helyiség megnevezése
2.2.4. A helyiség aktuális funkciója
2.2.5. A helyiség történeti rendeltetése
2.2.6. A helyiség mérete, alapterülete, belmagassága
2.2.7. Térelhatárolás anyagai, szerkezetei, díszítményei, nyílászárói, burkolatai
2.2.8. Beépített berendezések, bútorzat, orgonahangszer
2.2.9. Épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai
2.2.10. Épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai
2.2.11. Egyéb belső épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok
2.2.12. Egyéb alkotórészek, tartozékok, díszítmények, képzőművészeti alkotások

2.3. Történeti kert, védett park
Az értékleltárnak ki kell térnie a  történeti kert műemléki értéket képviselő összes élő és élettelen alkotórészének, 
tartozékának, térszerkezeti és kertépítészeti elemének, növényzetének, továbbá az  elpusztult vagy elbontott 
elemekre utaló nyomoknak a  tételes összegyűjtésére, leltárszerű leírására, datálására, stiláris meghatározására, 
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a másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítésére, mindezek építéstörténeti és kertművészeti 
szempontú rendszerezésére.
Ha a  történeti kerthez műemlék épület, építmény tartozik, a  2.1–2.2.  pont szerinti épület, építmény értékleltárt 
a megfelelő szakterületi műemléki szakértőnek kell készítenie.
2.3.1. Kert (kertrész) struktúrája, szerkezeti és tagoló elemei, belső és külső látványelemei, látványkapcsolatai
2.3.2. Épített elemek (különösen kerti építmények, kerítések, kapuzatok), művészeti alkotások, kertberendezési 
tárgyak
2.3.3. Kertépítészeti műszaki műtárgyak (különösen úthálózat, burkolatok, lépcsők, támfalak, hidak, vízrendszer és 
kapcsolódó műtárgyai)
2.3.4. A  történeti kert, védett park jelentős, műemléki értékű növényállománya, (helyszínrajz a  történeti értékű 
fasorok, facsoportok, taxonok megjelölésével és értékelésével; a különösen értékes növényekről fotódokumentáció, 
a  legjellemzőbb tulajdonságok (magyar és latin név, törzsátmérő, koronaátmérő, egészségi állapot, egyéb 
tulajdonságok megjelölésével)

2.4. A temető, temetkezési emlékhely
Az értékleltárnak ki kell térnie a  temető műemléki értéket képviselő összes alkotórészének, tartozékának, 
térszerkezeti és kertépítészeti elemének, növényzetének, továbbá az  elpusztult vagy elbontott elemekre utaló 
nyomoknak a  tételes összegyűjtésére, leltárszerű leírására, datálására, a  másodlagosan felhasznált elemekre utaló 
látható nyomok rögzítésére, mindezek építéstörténeti és kertművészeti szempontú rendszerezésére.
Ha a  temetőhöz történeti kert, védett park tartozik, a  2.3.  pont szerinti történeti kert, védett park értékleltárt, 
a megfelelő szakterületi műemléki szakértőnek kell készítenie.
2.4.1. A  temető épített szerkezetei, elemei, fragmentumai, történeti értéket képviselő elemek megjelölésével, 
valamint értéket képviselő természeti elemei
2.4.2. Temető (temetőrész) térbeli struktúrája, területének szerkezeti és tagoló elemei (különösen parcella kiosztás, 
felekezeti megosztás, úthálózat)
2.4.3. Önálló (parcellánál nagyobb) temetőrészek, parcellák
2.4.4. Építmények, képzőművészeti alkotások
2.4.5. Síremlék, sírjel és díszítmények, sírfelirat (szükség szerint gépi átirat, fordítás), címer, jelkép
2.4.6. Ikonográfia jellegzetességek, vallási sajátosságok
2.4.7. A  temető jelentős történeti növényállománya, kertépítészeti kialakítása, (növényfelmérési helyszínrajz, 
a  történeti értékű fasorok, facsoportok megjelölésével és értékelésével; a  különösen értékes növényekről 
fotódokumentáció, fás szárú növények esetében a  legjellemzőbb tulajdonságok (törzsátmérő, koronaátmérő, 
egészségi állapot, egyéb tulajdonságok) megjelölésével)

2.5. Köztéri szobor, plasztika
Az értékleltárnak ki kell térnie a  köztéri szobor, plasztika műemléki értéket képviselő összes alkotórészének, 
tartozékának, térszerkezeti és szabadtér építészeti, kertépítészeti elemének, továbbá az  elpusztult vagy elbontott 
elemekre utaló nyomoknak a leltárszerű leírására, datálására, stiláris meghatározására, a másodlagosan felhasznált 
elemekre utaló látható nyomok rögzítésére, mindezek építéstörténeti szempontú rendszerezésére.
2.5.1. Kapcsolódó épített és természeti elemek, köztéri szobor, plasztika, építmény közterületen, telken belüli 
elhelyezkedése, csatlakozó műemlék, kert esetén azzal való viszonya, valamint a  környezetéhez való viszonya, 
településképi szerepe, szükség szerint eredeti felállítási helyének meghatározása
2.5.2. Együttes esetén az elemeinek térbeli és történeti kapcsolatrendszere, együttes értéke
2.5.3. Szerkezete, elemei, részei, anyaga, felületképzése, stílusa
2.5.4. Felirat (szükség szerint fordítás), díszítmény
2.5.5. Ikonográfia meghatározása, jellegzetességei, jelképek, címerek

2.6. Mellékletek
2.6.1. Térképkivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete és méretaránya)
2.6.2. Épület, építmény arányos alaprajzi vázlatai szintenként, homlokzatok nézetrajzai
2.6.3. Történeti kert, temető, temetkezési emlékhely esetén növényfelmérési helyszínrajz (a  2.4.6.  pont szerinti 
jelölésekkel)
2.6.4. Fotódokumentáció (a képek pontos készítési helyével, dátumával)
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3. TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓK

A dokumentációknak a  műemlék egészére vagy a  tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – 
a műemlék típusától és a jellegétől függően – a következőket kell tartalmaznia.
Az elvégzett vizsgálatok, kivitelezés közbeni megfigyelések eredményeit, az  előkerült értékekkel történő 
kiegészítést a dokumentációnak pótlólagosan tartalmaznia kell.

3.1. ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ
3.1.1. Bevezetés: a  dokumentáció készítésére vonatkozó adatok, a  dokumentáció tárgyát képező terület 
lehatárolása, a vizsgált terület aktuális védettségének, tulajdoni és kezelési viszonyainak bemutatása,
3.1.2. a vonatkozó szakirodalom kritikai bemutatása, értékelése,
3.1.3. forráskutatás (írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli visszaemlékezések),
3.1.4. építéstörténet, telektörténet a szakirodalom és a források kutatása és feldolgozása, a helyszíni szemrevételezés 
és a  szakértői vizsgálatok eredményei alapján, pontos hivatkozásokkal, a  korábbi állapotok változásai, az  egyes 
építési periódusok részletes és szakszerű bemutatása, a  művészeti, műszaki és tudományos kapcsolatok feltárása 
és bemutatása, a telek és az építmény településtörténeti összefüggésben való elhelyezése, az építés történetében 
meghatározó személyiségek és tevékenységük ismertetése, elhelyezése a  szakmai életművekben, az  építtető  
– személy, család, intézmény, település, stb. – történetével, illetve a településtörténettel összefüggésben,
3.1.5. részletes külső és belső építészeti, művészettörténeti leírás, ismertetve különösen a  beépítési módot, 
tömegformálást, homlokzatokat, tetőzetet, tömeg- és térkapcsolatokat, térstruktúrát és térbeli összefüggéseket, 
az  építményhez kapcsolódó kert, park, zöldfelület, illetve egyéb építmények bemutatásával, a  vizsgált építmény 
összefüggésében,
3.1.6. értékleltár a 2. pontban meghatározott, a műemléki értékre vonatkozó tartalmi elemekkel,
3.1.7. javaslat a  további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, az  építmény további értékeinek feltárását célzó 
kutatásokra, kutatói megfigyelésre,
3.1.8. a  műemlék megőrzésére és fenntartására, helyreállítására, a  fenntartható, méltó használatra vonatkozó 
szakértői javaslat, az  értékek történeti egységének összefüggésében, fontossági és logikai sorrend felállításával, 
az  esetleges veszélyeztetettség jelzésével, valamint a  helyreállítási programhoz, tervhez szakmai javaslatok és 
elvárások, az elkészült tervek értékelése,
3.1.9. felhasznált irodalom és források jegyzéke (jelzet, leltári szám feltüntetésével),
3.1.10. felhasznált releváns archív források, képanyag (különösen írott források, térképek, tervek, felmérések, 
fényképek, légifelvételek, képi ábrázolások) másolatai, értelmező képaláírásokkal és pontos hivatkozásokkal,
3.1.11. a  jelen állapot fotódokumentációja, amely tartalmazza a  helyszín, építmény mai állapotának, értékeinek, 
összefüggéseinek részletes bemutatását (fotók, légifelvételek).

3.2. KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ
3.2.1. Bevezetés: a  dokumentáció készítésére vonatkozó adatok, a  dokumentáció tárgyát képező terület 
lehatárolása, a vizsgált terület aktuális védettségének, tulajdoni és kezelési viszonyainak bemutatása.
3.2.2. A  források és irodalom ismertetése: a  vonatkozó szakirodalom kritikai bemutatása, valamint a  kutatás során 
fellelt levéltári és egyéb közgyűjteményi források (különösen írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, 
szóbeli visszaemlékezések) ismertetése, a terepkutatás eredményeinek összefoglalása.
3.2.3. A  kert részletes építéstörténete, a  vonatkozó szakirodalom és források teljességre törekvő kutatása és 
feldolgozása, valamint a  helyszíni vizsgálatok eredményei alapján, pontos hivatkozásokkal, a  hazai és nemzetközi 
kertművészeti kapcsolatok feltárásával. Bemutatva a  kert kiterjedésének, határainak, stílusának, struktúrájának 
változását, részletes és szakszerű leírás az  egyes építési periódusokról, a  települési és vizuális összefüggésekről, 
élő és élettelen alkotóelemekről, tartozékokról, a  kert történetében meghatározó szerepet játszó személyiségek 
(építtetők, tervezők, kertészek stb.) és tevékenységük ismertetése a  létesítéstől kezdve, az  építtető család, 
intézmény, település történetével összefüggésben.
3.2.4. A  kert mai állapotának leírása és értékelése: a  kert kiterjedésének, a  település, régió zöldfelületi 
rendszerében betöltött szerepének, mai belső szerkezetének, belső és külső vizuális összefüggéseinek, határainak, 
területhasználatának, építményeinek, valamint történeti növényállományának differenciált ismertetése és átfogó 
értékelése.
3.2.5. Értékleltár a  2.  pontban meghatározott, a  történeti kertre vonatkoztatható tartalmi elemekkel, a  védett 
műemléki érték megőrzésére, és helyreállítására adott javaslat.
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3.2.6. Helyreállítási javaslat a  dokumentációval érintett területre, a  kert történeti egységének összefüggésében; 
a  kiterjedésre, műemléki védettségre, térstruktúrára, a  műemléki értéket képviselő objektumok, építmények, 
növényállomány, zöldfelületek, terepalakulatok, látványkapcsolatok megőrzésére, helyreállítására, kezelésére, 
gondozására vonatkozó javaslatok kidolgozása fontossági és logikai sorrend felállításával, a dokumentáció tárgyát 
képező területre vonatkozóan, de a kert egykori egész területét és összefüggéseit figyelembe véve; a helyreállítási 
programhoz, kertépítészeti/tájépítészeti helyreállítási tervhez szakmai javaslatok és elvárások megfogalmazása, 
illetve az  elkészült tervek értékelése. További kertrégészeti és egyéb vizsgálatok feladatainak meghatározása. 
Az elvégzett vizsgálatok eredményeivel a dokumentáció utólag kiegészítendő.
3.2.7. Felhasznált irodalom és források jegyzéke (jelzet, leltári szám feltüntetésével).
3.2.8. Archív képanyag: a  releváns felhasznált források (különösen az  alaprajzi és képi ábrázolások) másolatai, 
értelmező képaláírásokkal és pontos hivatkozásokkal.
3.2.9. Mai képanyag: a  helyszín mai állapotának, értékeinek, összefüggéseinek részletes bemutatása (fotók, 
légifelvételek, stb.).

3.3. Mellékletek
3.3.1. Térképkivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete és méretaránya), 
a vizsgált épített és természeti elemek feltüntetésével,
3.3.2. szerzői jogi és felhasználási nyilatkozat, különös tekintettel a nyilvántartást vezető hatóság számára e rendelet 
szerint történő felhasználásra.

4. NEVESÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉK

4.1. Épület, építmény, épületegyüttes esetén
4.1.1. épületforma: különösen tömeg, geometria, tetőforma, tagolás, beépítés, arány
4.1.2. homlokzat: különösen anyaghasználat, felületkezelés, díszítmények, nyílászárók
4.1.3. épületrész: különösen portál, áthajtó, kapubejáró, lépcsőház, helyiség, épületszárny, traktus, szint, ingatlanrész
4.1.4. berendezés, tartozék: különösen beépített berendezés, bútorzat, orgonahangszer, korlát, fragmentumok
4.1.5. képzőművészeti alkotás: különösen festmény, szobor dombormű, díszítés

4.2. Történeti kert vagy park esetén
4.2.1. szerkezet: térszerkezeti és tagoló elemek, látványkapcsolatok
4.2.2. önálló kertrész
4.2.3. tájépítészeti elem: kerti építmény, képzőművészeti alkotás, kerti műszaki műtárgyak
4.2.4. növényállomány, különösen fasorok, növénycsoportok

4.3. Temető esetén
4.3.1. szerkezet: szerkezeti és tagoló elemek
4.3.2. önálló temetőrész, síremlék csoport
4.3.3. elemek: építmény, képzőművészeti alkotás, síremlék, ikonográfiai jellegzetesség
4.3.4. növényállomány: különösen fasorok, facsoportok

4.4. Köztéri szobor, plasztika:
4.4.1. szerkezete, elemei, részei
4.4.2. anyaga, felületképzése
4.4.3. ikonográfia jellegzetességek
4.4.4. kapcsolódó elemek

5. TERVDOKUMENTÁCIÓ

A bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének vagy műemlék esetén az  örökségvédelmi engedély iránti 
kérelemnek és mellékleteinek a műemlék egészére vagy a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – 
a tevékenység vagy a műemlék nagyságától és a jellegétől függően, megfelelő részletezettséggel – a következőket 
kell tartalmaznia.
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5.1. A bejelentés vagy a kérelem tartalma:
5.1.1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése,
5.1.2. a  bejelentés vagy kérelem tárgya, a  tervezett tevékenység összefoglaló rövid leírása és bejelentés esetén 
a tevékenység tervezett megkezdésének vagy befejezésének időpontja,
5.1.3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, amelynek tartalma:
5.1.3.1. a jogosult neve és elérhetősége,
5.1.3.2. a  műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények betartásáról és 
szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat,
5.1.4. az e  rendeletben foglaltak szerint az Országos Építészeti Tervtanács megkeresése esetén a  tervegyezőségről 
vagy a tervváltozásról szóló igazolás,
5.1.5. – ha a  bejelentést vagy kérelmet nem a  tulajdonos nyújtotta be – meghatalmazás, amely tartalmazza 
a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal való 
egyetértés igazolását,
5.1.6. az illeték megfizetésének igazolása,
5.1.7. a mellékletek felsorolása,
5.1.8. bejelentés esetén kérvény a tudomásulvétel írásba foglalására.

5.2. Állapotdokumentáció
5.2.1. a műemlék elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján 
készített helyszínrajz vagy térképkivágat,
5.2.2. a  tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a  védett műemléki érték nagyságától, a  jellegétől 
függően,
5.2.2.1. építmény esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú,
5.2.2.2. az  építmény vagy az  érintett építményrész, illetve a  képző- vagy iparművészeti alkotást jelentő tartozék 
esetében a tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy 1:5 méretarányú,
5.2.2.3. védett park esetén az 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000, 
az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000 méretarányú,
5.2.2.4. temető és temetkezési emlékhely esetén 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 
1:500 vagy 1:1000 méretarányú alakhű műemlék-felmérési dokumentáció a beavatkozás előtti állapotról,
5.2.3. a beavatkozás előtti vagy az azt követő állapot leírása és fotódokumentációja a műemlékről és környezetéről 
vagy a  tervezett vagy a  megvalósult tevékenységgel érintett alkotórészéről, beépített berendezéséről, 
felszereléséről, illetve képző- vagy iparművészeti és egyéb tartozékáról,
5.2.4. a szükséges szakági munkarészek, dokumentációk a tervezett tevékenység jellegének megfelelő diagnosztikai 
szakvélemény meglétére vonatkozó igazolást, mely kitér:
5.2.4.1. faanyag munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményre,
5.2.4.2. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai szakvéleményre, 
homlokzati architektúra és történeti színezés szakértői kutatására.

5.3. A tervezett tevékenység terve
5.3.1. a  tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó, 
az 5.2.1. pontjában meghatározott térképkivágatra illeszthető helyszínrajz,
5.3.2. a  műemlék egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás pontos 
megjelölése,
5.3.3. a  tervezett tevékenységet részletesen ismertető és a  műemlékre, illetve annak érvényesülésére kifejtett 
várható hatást bemutató műleírás, figyelembe véve és elemezve a műemléki érték egészét és a környezetet,
5.3.4. a  tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, részletrajzok, 
látványtervek az 5.2.2. pontjában meghatározott méretarányban és léptékben.

5.4. A tervezett tevékenység sajátos terve
5.4.1. az 5.3.1–5.3.3. alpontban meghatározott tartalmi elemek,
5.4.2. a  műemlék egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti összefüggésrendszeréből történő 
eltávolítása, egészének áthelyezése esetén:
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5.4.2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve,
5.4.2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes műszaki leírása és terve,
5.4.2.3. szállítási, raktározási előírások ismertetése,
5.4.2.4. a kérelmező nyilatkozata a szállítási és raktározási előírásoknak megfelelő körülményeiről és biztonságáról, 
valamint
5.4.2.5. a befogadó nyilatkozata az új helyen történő elhelyezés és a  folyamatos megóvás feltételeinek teljes körű 
biztosításáról,
5.4.3. a  műemlék homlokzatán vagy külső felületén a  64.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szerelvény, 
tárgy elhelyezése esetén, annak jellegétől függően:
5.4.3.1. a  gépészeti egység szerkezetének, anyagának, a  felirat betűtípusának meghatározása, színezése, 
a  megvilágítás módja, valamint a  védett műemléki értékhez való csatlakoztatása műszaki megoldásának 
részlettervei, valamint
5.4.3.2. a  beavatkozás mértékétől függően a  tervezett elhelyezéssel érintett homlokzatot, vagy a  tervezett 
elhelyezés melletti legalább 2-2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv,
5.4.3.3. a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv,
5.4.3.4. a  fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a  fénysugár rögzített vagy helyzetét változtató 
alkalmazását,
5.4.3.5. a  fényforrás fényerejére, fényminőségére (különösen fókuszáltság mértéke, színhőmérséklet), 
hatótávolságára, az üzemeltetés időbeliségére (különösen napszak, szezonalitás) vonatkozó adatok, valamint
5.4.3.6. a fényforrásnak a műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, nappali és éjszakai látványterveket is 
tartalmazó hatáselemzés,
5.4.4. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén a szomszédos épületeket vagy az utcaképet is 
ábrázoló látvány- és színezési terv, és az azt megalapozó restaurátori kutatás vagy épületkutatás eredménye,
5.4.5. történeti kert, védett park esetén az  építési vagy kertépítészeti munkák, növényzet telepítése, alakítása, 
eltávolítása, út, burkolt felület jellegének megfelelő szakági terv,
5.4.6. restaurálás esetén:
5.4.6.1. a  tervezett beavatkozás által érintett építmény, építményrészek vagy képző- és iparművészeti tartozékok, 
berendezés leírása,
5.4.6.2. építmény és építményrészek esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési rajz,
5.4.6.3. képző- vagy iparművészeti alkotás, tartozék esetében a  tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy  
1:5 méretarányú felmérési rajz,
5.4.6.4. restaurátori kutatási dokumentáció,
5.4.6.5. a további szükséges roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok meghatározása és várható eredménye,
5.4.6.6. a tevékenység célja, a tervezett beavatkozás mértéke, időtartama,
5.4.6.7. ideiglenes állagmegóvásra vonatkozó rendelkezések,
5.4.6.8. egyedi technológia alkalmazása esetén annak leírása az elbíráláshoz szükséges dokumentációval
5.4.6.9. helyreállítási, restaurálási egyedi ügyben összehívott eseti tanácsadó testület írásbeli véleménye

6. MŰEMLÉK RONCSOLÁSOS KUTATÁSA

6.1. A kutatási terv
6.1.1. az 5.3.1 és 5.3.2. alpontban meghatározott tartalmi elemek,
6.1.2. ha rendelkezésre áll, a  korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó – építéstörténeti 
tudományos dokumentáció eredményeinek bemutatása,
6.1.3. a  roncsolásos beavatkozással, védett park esetén a  régészeti módszerekkel történő kutatással érintett 
felületek, illetve területek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírása és ábrázolása,
6.1.4. kutatási szakterületenként a kutatás célja.
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6.2. A kutatási dokumentáció (épületkutatás, restaurátori kutatás)
6.2.1. az  5.2.1–5.2.3.  alpontban meghatározott munkarészek felhasználásával a  tevékenység kutatási naplója és 
az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja,
6.2.2. a kutatás tárgyát képező műemlék történeti leírása,
6.2.3. a kutatás alkalmazott módszerei,
6.2.4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása,
6.2.5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése.

7. MŰEMLÉKKEL KAPCSOLATOS RESTAURÁLÁS

7.1. A restaurálási terv
7.1.1. az 5.3.2 és 5.3.3. alpontban meghatározott tartalmi elemek,
7.1.2. a  tervezett beavatkozás által érintett építmény, építményrészek vagy képző- és iparművészeti tartozékok 
leírása,
7.1.3. a  beavatkozás célja, mértékének és időtartamának meghatározása, indoklása, állapotdokumentáció, 
a károsodások fajtáinak, mértékének és kiterjedésének rajzi vagy fotó (kártérkép) ábrázolásával, valamint ideiglenes 
állagmegóvásra vonatkozó rendelkezések meghatározásával,
7.1.4. restaurátori kutatási dokumentáció,
7.1.5. a  további szükséges roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok meghatározása és várható eredményének 
ismertetése,
7.1.6. a  restaurálás során használandó, anyagok, eljárások, módszerek leírása, valamint egyedi technológia 
alkalmazása esetén annak leírása az elbíráláshoz szükséges dokumentációval,
7.1.7. a restaurálás kiterjedését bemutató áttekintő- és részletrajzok vagy fotók, a különböző típusú beavatkozások 
megítéléséhez alkalmas módon,
7.1.7.1. építmény és építményrészek esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési rajz,
7.1.7.2. képző- vagy iparművészeti alkotás, tartozék esetében a  tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy  
1:5 méretarányú felmérési rajz,
7.1.8. ha a restaurálás nem az őrzési helyen történik 4.4.2. alpontban meghatározott dokumentáció.

7.2. A restaurálási dokumentáció
7.2.1. a  7.1.1.  alpontban meghatározott munkarészek felhasználásával a  tevékenység restaurálási naplója és 
az  elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja és a  tevékenység eredményeinek részletes 
kiértékelése,
7.2.2. az  elvégzett technikai, technológiai, anyagi beavatkozások, kezelések, kiegészítések és a  mindezek során 
alkalmazott anyagok és módszerek leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása és kiértékelése,
7.2.3. a további fenntartást biztosító kezelésre és megőrzésre vonatkozó javaslatok.”
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A Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap 
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint az  államháztartásról szóló 2011.  évi 
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 13. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Éves költségvetési beszámoló készül)
„d) az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről, az 1. melléklet szerinti központi 
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekről és kiadásokról és a  10.  § (3)  bekezdése szerint 
azok mérlegében kimutatható vagyonról azok egészére, valamint az  1.  mellékletbe és az  e)  pontba nem tartozó 
szervezetek kezelésében álló központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint 
azok mérlegében kimutatható vagyonról, irányító szervenként,”

2. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 11.  § (9c)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni)
„c) a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós 
befektetéseket, ideértve a tartós befektetési jegyeket is.”

3. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(11) A  mérlegben a  nem tartós részesedések között az  olyan nem tartós befektetési jegyeket és tulajdoni 
részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.
(12) A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben 
esedékes, vagy azokat a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A  forgatási 
célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a  kárpótlási jegyeket, a  kincstárjegyeket, 
az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.”

4. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 25.  § (9a)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)
„c) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi 
eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz Szt. 72.  § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és 
a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékesítéskor, 
az átadáskor,”

5. § (1) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26.  § (10a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10a) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi 
eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz Szt. 72.  § 
(4)  bekezdés a)  pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az  értékesítésből, az  átadásból származó bevétel 
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és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt az értékesítéskor, 
az átadáskor,
b) a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök 
könyv szerinti értékét, és
c) a (11) bekezdés szerinti különféle egyéb ráfordításokat.”

 (2) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26.  § (11a)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)
„e) az  eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  engedményezett (átruházott) követelés engedményes 
által elismert értékének és könyv szerinti értékének a különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja 
az elismert értéket, a követelés átruházásakor,”

6. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  Ávr. 32/A.  §-a szerinti esetben a  technikai szervezet éves költségvetési beszámolóját a  fejezetet irányító 
szerv a költségvetési év első napját követő 60 napon belül a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerbe feltölti.”

7. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet államháztartáson kívüli szervezet részére vagyonelemek 
bizalmi vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az  érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt 
értékcsökkenését, értékvesztését a bizalmi vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.”

8. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A.  § (1) Az  54.  § (4)  bekezdésében előírt előző évi maradvány igénybevételének 2020.  évi könyvelése során 
–  eltérően a  44.  § (2)  bekezdés h)  pontjában foglaltaktól – a  32. és 33.  § szerinti, 2019.  évi záró főkönyvi kivonat 
adatai alapján a  17.  melléklet 4.  pont d)  alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz 
értékét (a  továbbiakban: korrekció) kell figyelembe venni, amennyiben az  pozitív, és eltér a  2019.  évi éves 
költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összegétől.
(2) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti korrekció összegét, valamint annak a  17.  melléklet 4.  pont d)  alpontja 
szerinti levezetését e § hatálybalépését követő 15 napon belül közzéteszi a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben.
(3) A (2) bekezdés szerinti korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselőtestületet, 
a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell. A jegyzőkönyv készítésére és aláírására a 31. § előírásait 
kell alkalmazni. A  jegyzőkönyv korrekcióként a  Kincstár által közzétett összeget tartalmazhatja. A  jegyzőkönyv 
egy-egy eredeti vagy elektronikus példányát legkésőbb 2021. január 31-ig meg kell küldeni az  irányító szervnek, 
valamint a Kincstárnak.
(4) A  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás és a  térségi fejlesztési tanács, valamint 
az  irányításuk alá tartozó költségvetési szerv az  (1)  bekezdés szerint elvégzett korrekciót átvezeti az  Áht. 34.  § 
(4) bekezdésében meghatározottak szerint.
(5) A  központi alrendszerbe tartozó költségvetési szerv, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az  elkülönített állami 
pénzalap és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja esetében az  Áht. 90.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti, 
2020.  évre  vonatkozó tájékoztatás során az  (1)  bekezdés alapján könyvelt igénybe vett maradvány összegét is 
szerepeltetni kell.”

9. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet,
3. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet,
4. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet és
5. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
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 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 4. melléklete az 5. melléklet,
2. 5. melléklete a 7. melléklet,
3. 10. melléklete a 8. melléklet,
4. 14. melléklete a 9. melléklet,
5. 15. melléklete a 10. melléklet,
6. 15. melléklete a 11. melléklet,
7. 16. melléklete a 12. melléklet,
8. 16. melléklete a 13. melléklet és
9. 17. melléklete a 14. melléklet
szerint módosul.

10. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
 1. 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában az „érintően megállapított hibák, hibahatások együttes” szövegrész helyébe 

az „érintően a pénzügyi számvitelben megállapított hibák, hibahatások abszolút értékének együttes” szöveg,
 2. 2.  § (1)  bekezdésében a  „2007.  évi CVI.  törvény 3.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „2007.  évi 

CVI. törvény 3. § (1) és (5) bekezdésében” szöveg,
 3. 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „pénzügyi alapjaiként,” szövegrész helyébe a  „pénzügyi alapjaiként, ha 

egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,” szöveg,
 4. 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „fejezetenként,” szövegrész helyébe a  „fejezetenként, amennyiben 

egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,” szöveg,
 5. 25.  § (9a)  bekezdés b)  pontjában a „B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, 

B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése,” szövegrész helyébe a „B411. Egyéb 
működési bevételek [ide nem értve a rovat leírásának i) pontjában szereplő gazdasági eseményt],” szöveg,

 6. 25.  § (9a)  bekezdés f )  pontjában a „bekezdés k) és l)  pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés d), k) és 
l) pontjában” szöveg,

 7. 27. § (5b) bekezdés b) pontjában a „b) és d)” szövegrész helyébe a „b)–d)” szöveg,
 8. 27. § (6) bekezdés c) pontjában az „a befektetési” szövegrész helyébe az „a forgóeszközök között kimutatott 

befektetési” szöveg,
 9. 30/A.  § e)  pontjában a „Kincstár által” szövegrész helyébe a „Kincstár vagy a  fejezetet irányító szerv által” 

szöveg,
10. 33. § (2) bekezdésében a „Kincstár a” szövegrész helyébe a „Kincstár vagy a fejezetet irányító szerv a” szöveg,
11. 37. § (7) bekezdésében a „beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak alapján a Gst. szerinti államadósságról 

szóló kimutatást az” szövegrész helyébe a „beszámolókat az” szöveg,
12. 43.  § (7a)  bekezdésében az  „esedékes kötelezettségvállalást” szövegrész helyébe az  „esedékes végleges 

kötelezettségvállalást” szöveg,
13. 48.  § (10)  bekezdés ib)  pontjában az „a Gst. 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja” szövegrész helyébe az „a Gst. 8.  § 

(2) bekezdés g) pontja” szöveg és
14. 53. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására” szövegrész 

helyébe az „a (3) bekezdés szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására” szöveg
lép.

11. § (1) Hatályát veszti az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdésében 
az „A  Kincstár általi felülvizsgálat során jóváhagyott éves költségvetési beszámolót harminc  napon belül meg kell 
küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 56. § (2) bekezdése,
2. 13. melléklete,
3. 15. melléklet K9121. pont b) alpontja,
4. 15. melléklet K9124. pont c) alpontja,
5. 15. melléklet B8121. pont b) alpontja.
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2. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 10.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a  Beruházás 
Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2) bekezdését minden olyan, a Kormány határozatán 
alapuló előkészítési ügyben is alkalmazni kell, amelynél az előkészítési fázisok teljesítésének véghatárideje a Módr2. 
hatálybalépése napját követően jár le.”

13. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „fázisaihoz biztosítható fedezetet” szövegrész helyébe a „fázisaihoz és az  ezek forrását biztosító 
ügyletekhez az  Áht. 79.  § (5)  bekezdése alapján kapcsolódó fizetési kötelezettségekhez biztosítható fedezet” 
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4–6. §, a 9. § (1) bekezdés 2., 4. és 5. pontja, valamint a 9. § (2) bekezdés 2., 6. és 8. pontja, a 10. § 5. és 6. pontja, 

a 11. § (2) bekezdés 1. és 3–5. pontja, a 2. melléklet, a 4. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 11. melléklet és 
a 13. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I.  fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XI.  fejezet 32. cím 4.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. és 4. jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVII.  fejezet 21. cím 1., 4. és 5.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVIII.  fejezet 8. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XX.  fejezet 21. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII.  fejezet 21. cím 2–4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
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 11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII.  fejezet 1. cím 2. alcím 2.  jogcímcsoport 3. jogcímébe és 
a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

 12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLV. fejezet 3. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 13. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVI.  fejezet 1–4. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII.  fejezet 1. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok, valamint
 15. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVIII. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I.  fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XI.  fejezet 32. cím 4.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV.  fejezet 21. cím 3.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 6. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XV.  fejezet 26. cím 2.  alcím 3.  jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XX.  fejezet 21. cím 1.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím, 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe és 

a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 37. alcímébe, a 3. cím 3. alcímébe tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 12. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVIII.  fejezet 1. és 2.  alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok, valamint
 13. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII.  fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok.”
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3. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-  

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

2. XI. fejezet 32. cím 4. alcím kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

1. alcím
Belügyminisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

4.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek és követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

5.

XVII. fejezet 21. cím 1. és 

5. alcím; XVIII. fejezet 

8. cím 1. alcím; XLII. fejezet 

1. cím 1–6. és 818. alcím, 

23. cím, 4. cím 1. alcím 

9. jogcímcsoport, 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 7. cím 

2. alcím, 31. cím 32. cím 

1. alcím 12., 22., 26. és 

28. jogcímcsoport, 33. cím 

1015. alcím; LXVI. fejezet 

24. cím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

6.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, 

kapcsolódó közhatalmi bevételekkel 

(pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett 

eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások 

folyó támogatásához kapcsolódó követelések és 

kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

7.

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 

1. jogcímcsoport 8. jogcím 

3. jogcímcsoport 8. jogcím

fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

8.
XXII. fejezet 21. cím 

3. alcím
Miniszterelnöki Kormányiroda

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

9.

XLI. fejezet Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

10.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, 

más finanszírozási célú műveletekkel 

(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti 

ügyletekkel) kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, 

betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

11. XLII. fejezet 1. cím 7. alcím
Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

12.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

1. és 3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított 

bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

13.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

4. és 6. jogcímcsoport
kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
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14. XLII. fejezet 29. cím

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

és jogtalanul igénybe vett lakáscélú állami 

támogatásokkal kapcsolatos követelések és 

a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv, Erste 

Lakástakarék-pénztár Zrt., 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 

OTP Lakás-takarékpénztár Zrt., 

Aegon Magyarország Lakás-

takarékpénztár Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett 

állami támogatásával kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

15.
XLII. fejezet 33. cím  

3. és 4. alcím

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Állami kezességbeváltásból eredő követelések, 

a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló 

követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, 

egyéb állammal szembeni követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

16.
XLII. fejezet 33. cím 

5. alcím
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

17.
XLII. fejezet 33. cím 

7. alcím

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

18. XLII. fejezet 37. cím Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való 

hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

19. nincs címrendhez kötve Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami részesedés 

értékeléséhez

Évente egyszer, a beszámoló 

elfogadását követően 

20. nincs címrendhez kötve
fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott 

állománya adatai

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

21. nincs címrendhez kötve

európai uniós támogatások 

pénzügyi lebonyolításában, illetve 

ehhez kapcsolódó beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettség 

teljesítésében részt vevő 

szervezetek

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó 

követelések és kötelezettségek adatai.

A központi költségvetés által korábban 

megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 

konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő 

Európai Unióval szembeni követelések adatai.

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

”
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4. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

2. XI. fejezet 32. cím 4. alcím kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek (támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásával kapcsolatos 

kötelezettségek (támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

4.

XVII. fejezet 21. cím 1. és 

5. alcím; XLII. fejezet 

1. cím 1–5. és 816. alcím, 

2–3. cím, 4. cím 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 

7. cím 2. alcím, 31. cím, 

32. cím 1. alcím 12., 

22. jogcímcsoport; 

XLVII. fejezet 1. cím 

3. alcím; LXXII. fejezet 

2. cím 2. és 3. alcím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, 

kapcsolódó közhatalmi bevételekkel 

(pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett 

eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások 

folyó támogatásához kapcsolódó követelések és 

kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

6.

XX. fejezet 21. cím 

1. alcím 1. jogcímcsoport 

8. jogcím, 

3. jogcímcsoport 2. jogcím

fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

7.

XLI. fejezet Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés 

elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi 

költségvetés, elemi 

költségvetés elkészítésének 

határidejét megelőző 

8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, 

más finanszírozási célú műveletekkel 

(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti 

ügyletekkel) kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, 

betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

9. XLII. fejezet 1. cím 7. alcím
Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

10.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

1. és 3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított 

bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 

4. és 6. jogcímcsoport
kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
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12.
XLII. fejezet 33. cím 3. és 

4. alcím

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Állami kezességbeváltásból eredő követelések, 

a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló 

követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, 

egyéb állammal szembeni követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

13.
XLII. fejezet 33. cím 

5. alcím
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

14.
XLII. fejezet 33. cím 

7. alcím

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 

kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, 

támogatási szerződések) adatai.

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítéséből származó követelések és 

kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

15. XLII. fejezet 37. cím Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való 

hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek

Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban

16.
XLVII. fejezet 1. cím 

7. alcím

lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 

és jogtalanul igénybe vett lakáscélú állami 

támogatásokkal kapcsolatos követelések és 

a kötelezettségek adatai Havonta egyszer, a Kincstár 

által megállapított 

időpontban
lakáscélú állami támogatások 

ügyében eljáró szerv, Erste 

Lakástakarék-pénztár Zrt., 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.,  

OTP Lakás-takarékpénztár Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett 

állami támogatásával kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek adatai

17. nincs címrendhez kötve Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami részesedés 

értékeléséhez

Évente egyszer, a beszámoló 

elfogadását követően 

18. nincs címrendhez kötve
fővárosi és megyei 

kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott 

állománya adatai

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

19. nincs címrendhez kötve

európai uniós támogatások 

pénzügyi lebonyolításában, illetve 

ehhez kapcsolódó beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettség 

teljesítésében részt vevő 

szervezetek

Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó 

követelések és kötelezettségek adatai.

A központi költségvetés által korábban 

megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 

konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő 

Európai Unióval szembeni követelések adatai.

Negyedévente egyszer, 

a Kincstár által megállapított 

időpontban

”
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5. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a  kifizetett támogatások 
közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez 
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása,
– működési támogatás,
– 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás fedezete.
6. A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások  alcím, 
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások 
közül:
– járóbeteg-szakellátás,
– molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,
– koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,
– aktív fekvőbeteg-szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
– fogvatartottak egészségügyi ellátása,
– várólista csökkentés,
– extrafinanszírozás,
– nagyértékű gyógyszerfinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás.”

6. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és 
támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

 1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.

 2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,
– özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,
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– özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

 3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

 4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

 5. A  LXXII.  fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  alcím, 4. Kártérítési és 
baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:
– kártérítési járadék,
– baleseti járadék,
– ebből: egyszeri juttatás,
– ebből: 13. havi ellátás.

 6. A  LXXII.  fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  alcím, 6. Rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:
– egyszeri juttatás,
– 13. havi ellátás.

 7. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– praxisfinanszírozás,
– indikátorrendszer finanszírozása,
– eseti ellátás díjazása,
– ügyeleti szolgálat.

 8. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a  kifizetett 
támogatások közül:
– iskolaegészségügyi ellátás,
– védőnői ellátás,
– anya-, gyermek- és csecsemővédelem,
– MSZSZ: gyermekgyógyászat,
– MSZSZ: nőgyógyászat.

 9. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása.

 10. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– járóbeteg-szakellátás,
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– népegészségügy fejlesztése,
– működési költségelőleg,
– molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,
– koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,
– aktív fekvőbeteg-szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
– fogvatartottak egészségügyi ellátása,
– várólista csökkentés,
– extrafinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás.”

7. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 5.  melléklet A) Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Tartós részesedések
– ebből: tartós részesedések jegybankban
– ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
– ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
– ebből: tartós részesedések társulásban
– ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
– ebből: tartós befektetési jegyek”

 2. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 5.  melléklet B) Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök II. Értékpapírok pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Nem tartós részesedések
– ebből: részesedések
– ebből: nem tartós befektetési jegyek”

8. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 10.  melléklete a  következő 49–57.  ponttal 
egészül ki:
„49. Az  56/A.  § alapján a  2020.  évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege 
előjelhelyesen
50. A K65. Részesedések beszerzése rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások
51. A K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovaton a befektetési jegyek miatti kiadások
52. A  B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovaton a  befektetési jegyekből származó 
bevételek
53. A  B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovaton a  befektetési jegyekből származó 
bevételek
54. A B54. Részesedések értékesítése rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek
55. A B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek rovaton a befektetési jegyekből származó bevételek
56. A  mérlegben a  III/1. sorból az  egyéb tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti 
értéke
57. A mérlegben II/1. sorból a nem tartós részesedések között kimutatott befektetési jegyek könyv szerinti értéke”

 2. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 10.  melléklet 33.  pontjában az „A Gst. 3.  § 
(1) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „A Gst. 8. § (2) bekezdés f ) pontja” szöveg lép.
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9. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 14.  melléklet II.  Kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek nyilvántartása pont 4.  alpont i)  pontjában az „adósságot keletkeztető ügylet esetén 
az  államadósság számítása” szövegrész helyébe az  „adósságot keletkeztető ügylet esetén az  adósságelemek 
számítása” szöveg lép.

10. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4082. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve 
az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött 
bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a  valódi penziós ügyletek és az  óvadéki repóügyletek esetén az  eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 
különbözetet a  viszonteladás megtörténtekor, valamint a  kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét, és
e) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei.”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet
a) K311.  pont e)  alpontjában a  „könyvek, egyéb” szövegrész helyébe a  „könyvek, közlönyök, jogi 

információk, napilapok, folyóiratok, egyéb” szöveg,
b) K353.  pont b)  alpontjában, K9113.  pont b)  alpontjában és B8113.  pont b)  alpontjában az  „a Gst. 3.  § 

(1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „a Gst. 8. § (2) bekezdés e) pontja” szöveg,
c) K48. pont d) alpontjában az „a művészeti, sportolói ellátásokat” szövegrész helyébe az „a művészeti, sportolói 

és űrkutatói ellátásokat” szöveg,
d) K65.  pontjában a  „részesedés – függetlenül” szövegrész helyébe a  „részesedés, a  befektetési jegy  – 

függetlenül” szöveg,
e) K66. pontjában a „részesedéshez – függetlenül” szövegrész helyébe a „részesedéshez, befektetési jegyhez – 

függetlenül” szöveg,
f ) K9121. pontjában az „ideértve a befektetési jegyeket és a” szövegrész helyébe az „ideértve a” szöveg,
g) B4081.  pont c)  alpontjában az  „összegét, és” szövegrész helyébe az  „összegét, és a  befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti 
különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy 
árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált hozamot, és” szöveg,

h) B4092.  pont első c)  alpontjában az  „a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti 
különbözet összegében kapott bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy 
árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 
különbözetében realizált bevételt, valamint a nem” szövegrész helyébe az „a nem” szöveg,

i) B54.  pontjában a  „részesedés – függetlenül” szövegrész helyébe a  „részesedés, a  befektetési jegy  – 
függetlenül” szöveg és az „árat, legfeljebb a részesedés a könyv” szövegrész helyébe az „árat és a befektetési 
jegy beváltásakor kapott összeget, legfeljebb annak könyv” szöveg,

j) B55. pontjában a „részesedéshez – függetlenül” szövegrész helyébe a „részesedéshez, befektetési jegyhez – 
függetlenül” szöveg

lép.
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11. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K65. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„K65. Részesedések beszerzése
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  részesedés, a  befektetési jegy – függetlenül attól, hogy azt a  befektetett vagy 
a forgóeszközök között mutatják ki – bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K66. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy 
azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkeemelést, ha a tőkeemelés pénzeszköz 
átadásával jár.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9121. pont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„a) ebből: kárpótlási jegyek.”

 4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9124. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„b) ebből: kárpótlási jegyek.”

 5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4082. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve 
az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött 
bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a  valódi penziós ügyletek és az  óvadéki repóügyletek esetén az  eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 
különbözetet a  viszonteladás megtörténtekor, valamint a  kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét, és
e) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei,
c) ebből: befektetési jegyek.”

 6. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 15.  melléklet B54.  pontja a  következő 
b) alponttal egészül ki:
„b) ebből: befektetési jegyek.”

 7. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B55. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  meglévő részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy azt 
a  befektetett vagy a  forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó 
bevételt.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek.”

 8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4092. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
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Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a  nem tartós részesedések értékesítésekor a  könyv szerinti érték és az  eladási ár közötti nyereségjellegű 
különbözetet,
b) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor 
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv 
szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a nem tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,
d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és 
a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
e) a  vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a  követelés 
értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
f ) év közben a  valutakészletek, illetve a  devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált 
árfolyamnyereséget,
g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
d) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.”

 9. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B8121. pont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„a) ebből: kárpótlási jegyek.”

 10. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet
a)  K1101.  pont a)  alpontjában a  „közalkalmazottak,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazottak, egészségügyi 

szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak,” szöveg,
b) B54. pont a) alpontjában a „privatizációból származó bevétel.” szövegrész helyébe a „privatizációból származó 

bevétel,” szöveg
c) II.  pont 1.  alpont c)  pontjában az  „ebből:  fejezeti kezelésű” szövegrész helyébe az  „ebből: központi 

vagy fejezeti kezelésű” szöveg
lép.

12. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 165. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„165. Egyéb tartós részesedések
1651. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban
1652. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben
1653. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
1654. Tartós befektetési jegyek”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1685. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása
16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása
16853. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és visszaírása
16854. Befektetési jegyek értékvesztése és visszaírása”

 3. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 16.  melléklet 24.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„24. Értékpapírok
241. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
242. Kárpótlási jegyek
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243. Kincstárjegyek
244. Államkötvények
245. Helyi önkormányzatok kötvényei
246. Nem tartós befektetési jegyek
247. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2481. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és annak visszaírása
2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása
24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2483. Nem tartós részesedések között nyilvántartott befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása”

 4. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 16.  melléklet 01.  Befektetett eszközök pontja 
a következő 015–016. alponttal egészül ki:
„015. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök
016. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök”

13. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 841. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„841. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és 
a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete”

14. melléklet a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pontja a következő d) alponttal 
egészül ki:
(A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el 
nem számolható tételek kezeléséből adódóan)
„d) az  éves költségvetési beszámolót alátámasztó 32–33.  § szerinti záró főkönyvi kivonat adatai alapján 
a  32–33.  számlacsoportban található lenti pénzeszköz könyvviteli számlák záró állományát korrigálva az  alábbi 
tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban megjelölt pénzeszköz könyvviteli számlák 
összevont korrigált záró készletével

32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák 
összevont záró tárgyidőszaki egyenlege

+36411., +36413., –36421., +3651., +3652., +3653., 
+3654., +3656., +3657., +3659., +366., –3671., –3672., 

–3673., –3676., –3678., –36791., –9352.  
és +8552. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege

=
32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák 

összevont korrigált záró egyenlege

”
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A Kormány 679/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának 
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló  
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/P.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása 
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tagok a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján  
havi életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2021. január 1-jétől 410 000 forint/hó,
b) levelező tag esetében 2021. január 1-jétől 340 000 forint/hó.”

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint a  3. és 4.  melléklet tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb 
védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § (1) A  miniszter az  informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy 
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az  e  rendelet szerinti 
igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe 
tartozó informatikai rendszereknek a  körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a  központi szolgáltató 
gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik, valamint a  rendszerekkel összefüggésben nyújtott 
közszolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
(2) A  központi szolgáltató az  e  rendeletben, valamint a  miniszter rendeletében meghatározott feladatkör szerinti 
kijelölése alapján kötelezően biztosítandó központosított informatikai közszolgáltatásként nyújtja az (1) bekezdés és 
a 2. § szerinti informatikai rendszereket érintően az
a) infrastruktúra-üzemeltetési és infrastruktúra-fejlesztési
b) alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési vagy
c) együttesen az a) és a b) pontban meghatározott
közszolgáltatást.”
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 (2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § A  Kormány a  vezető engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus 
nyilvántartása tekintetében az alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési 
feladatokra az 1. § szerinti központi szolgáltatóként a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.”

 (3) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„a) a  központi szolgáltató által a  2/A.  § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét  
– az  informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat 
gyakorló miniszter egyetértésével –, továbbá a  rendszerekkel összefüggésben nyújtott közszolgáltatások 
igénybevételének részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

2. §  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) 
1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  Az ASP Korm. rendelet
a) 1.  § 5.  pontjában az „(a továbbiakban: NISZ Zrt.) és” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: NISZ Zrt.), 

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: KOPINT-DATORG Kft.), valamint” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az  „alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait – ideértve 

az  alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást is –” szövegrész helyébe 
az  „alkalmazásüzemeltetési – ideértve az  alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási 
feladatellátást is –, alkalmazásüzemeltetés-támogatási és alkalmazásfejlesztési feladatait” szöveg

lép.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK Korm. rendelet) 
2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (2) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2021. január 2-án lép hatályba.
 (4) Az 1. melléklet 6. pontja 2021. június 30. napján lép hatályba.

7. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1.  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer és naplóelemző rendszer”

 2.  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  11.  §-ban foglalt kivétellel jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó 
rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, 
eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)”

 3.  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított 
alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)
„63. Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer Érkeztető Rendszere (KÉR) Robotzsaru modulja”

 4.  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 104–114. sorokkal egészül ki:
(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított 
alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)
„104. Központi Mutatókarton Nyilvántartás (APDIAL)
105. SPOC (Single Point of Contact) rendszer
106. Hatósági Házi Karantén Rendszer (HKR)
107. Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NYENY)
108. eSzemélyiM mobilalkalmazás
109. Lakossági ügyintézést és regisztrációt támogató önkiszolgáló terminál szolgáltatások (KIOSZK ORFK és KIOSZK 
Kormányablak)
110. NOVA.T-ellátmány rendszer (NOVA.T-ellátmány NVSZ és NOVA.T-ellátmány TEK)
111. Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA – MIaaS) Multi Tenant alapon
112. NOVA Voks döntéshozó rendszer
113. Hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás (ideértve a  Videohívással támogatott 
egészségügyi ellátásokat)
114. A  koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának munkáját segítő, 
adatelemzést támogató, tartalommegosztó és koordinációs technikai környezet (OT sharepoint) rendszer”

 5.  Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 43. sora.
 6.  Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 114. sora.

2. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak üzemeltetési és rendszertámogatási feladatainak 
ellátása

 A  B  C  D E

   szolgáltatási szint

 
 Az önkormányzati ASP 

rendszer eleme
 ügyféltámogatás  alkalmazásüzemeltetés

alkalmazásüzemeltetés- 

támogatás
alkalmazásfejlesztési 

feladatok

1. iratkezelő rendszer Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt. NISZ Zrt.

2.
önkormányzati 

települési portál 
rendszer

Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt. NISZ Zrt

3.
elektronikus 

ügyintézési portál 
rendszer

Kincstár  NISZ Zrt  NISZ Zrt. NISZ Zrt

4.
elektronikus 

űrlapkezelő rendszer
Kincstár  NISZ Zrt KOPINT-DATORG Kft. KOPINT-DATORG Kft.

5. gazdálkodási rendszer Kincstár IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt.
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6.
önkormányzati 

naplóelemző rendszer
Kincstár IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt.

7.
ingatlanvagyon-

kataszter rendszer
Kincstár Kincstár Kincstár Kincstár

8.
önkormányzati 

adórendszer
Kincstár

KINCSINFO 
Nonprofit Kft.

KINCSINFO 
Nonprofit Kft.

KINCSINFO 
Nonprofit Kft.

9.
ipar- és kereskedelmi 

rendszer
Kincstár Kincstár Kincstár Kincstár

10. támogató rendszerek Kincstár Kincstár Kincstár Kincstár

11.
önkormányzati 

adattárház
Kincstár

Kincstár  
(az adatbetöltő és 
adatfeldolgozási 

folyamatok 
működtetését is 

beleértve)

Kincstár Kincstár

12. keretrendszer Kincstár Kincstár Kincstár Kincstár

13.
hagyatéki leltár 

rendszer
Kincstár Kincstár Kincstár Kincstár

”

3. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

   Hatályát veszti a KAK Korm. rendelet 2. melléklet 22. sor 22.2. alpontja.

4. melléklet a 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

   A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 60. sorral egészül ki:

60.
Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása  

(MIA – MIaaS) Multi Tenant alapon
szakrendszer

A Kormány 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 
376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai 
parlamenti és a  tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) a  környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az  (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének a  perfluor-oktánsav (PFOA), a  PFOA 
sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 8-i (EU) 2020/784 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
c) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dikofol felvétele tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2020. június 9-i (EU) 2020/1204 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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2. §  A 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Ez a rendelet
a) az  (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének a  perfluor-oktánsav (PFOA), 

a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 8-i  
(EU) 2020/784 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) az  (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének a  dikofol felvétele tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2020. június 9-i (EU) 2020/1204 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1.  A 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.13. ponttal egészül ki:
„1.13. Perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek.”

 2.  A 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja a következő 3.15. ponttal egészül ki:
„3.15. Dikofol.”

A Kormány 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 
szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 8,2%, 
ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%.”

2. §  A Büat. Vhr. 6. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  kötelező bioüzemanyag-részarányon belül a  2.  melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított 
fejlett bioüzemanyagok és biogázok részesedésének a 2022. évben a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztása 
legalább 0,2%-nak, a 2025. évben legalább 1%-nak, a 2030. évben pedig 3,5%-nak kell lennie.”

3. §  A Büat. Vhr. 20. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i  
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)

4. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
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5. §  Ez a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018.  december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25.  cikk (1)  bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
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 módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5–12. §, a 15. § 5–12. pontja, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § 
(1) bekezdés 5. és 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
105. § (1) bekezdés a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 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 (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)
„e) olyan szervezet, amely
ea) az e rendelet szerinti központosított beszerzési rendszerhez vagy
eb) valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más 
keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy vagy több meghatározott beszerzési eljáráshoz
való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja
[az a)–e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet].”

 (2) A Rendelet 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány 
által alapított vagyonkezelő alapítványokra, valamint a fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre.”

 (3) A Rendelet 1. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A  Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az  e  rendeletben foglalt központosított beszerzési eljárási 
szabályok alkalmazása alól, különös tekintettel törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú informatikai 
beszerzések esetére, továbbá azon beszerzésekre, amelyek esetében az  ország biztonsági, nemzetbiztonsági 
érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt 
központosított eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak.”

 (4) A Rendelet 1. § (2c) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:
„(2c) Az  önkéntes csatlakozásra a  DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az  nem veszélyezteti a  (2)  bekezdés 
a)–d)  pontjai szerinti szervezetek e  rendelet szerinti ellátását. Ennek érdekében a  DKÜ a  (2)  bekezdés e)  pontja 
szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Amennyiben a  (2)  bekezdés 
e)  pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e  rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával 
létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a  DKÜ egy vagy több 
meghatározott beszerzési eljárásához, az  érintett szervezetre – a  6.  § (2)  bekezdésében a  14.  §-ban és a  14/A.  § 
(5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak.”

 (5) A Rendelet 1. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe az következő rendelkezések lépnek:
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(E rendelet meghatározza)
„d) a  kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a  központosított eljárások – a  közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvénytől (a továbbiakban: Kbt.) az  ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő – részletes szabályait, 
a  DKÜ által ellátott, e  rendeletben meghatározott beszerzési szolgáltatásokért fizetendő díj (a  továbbiakban: 
beszerzési díj) mértékét,
e) a  kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer részletes szabályait, a  DKÜ által ellátott, 
e  rendeletben meghatározott szoftverlicenc-gazdálkodási szolgáltatásokért fizetendő díj (a  továbbiakban: 
szoftverlicenc-gazdálkodási díj) mértékét,”

 (6) A Rendelet 1. § (4) bekezdése a következő 8a–8c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„8a. járulékos beszerzési szolgáltatás: a Kbt. szerinti járulékos közbeszerzési szolgáltatás, illetve az e rendelet szerinti 
egyéb beszerzési eljárás lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenységek összessége;
8b. központi beszerző szerv: a Kbt. szerinti, illetve – a Kbt.-től az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő – e rendelet 
szerint szabályozott központosított eljárások során e rendelet szerint ajánlatkérésre feljogosított szervezet;
8c. központosított beszerzés: a központi beszerző szerv által ellátott Kbt. szerinti, illetve – a Kbt.-től az ilyen eljárások 
sajátosságai miatt eltérő – e rendelet szerint szabályozott központosított eljárások és tevékenységek összessége;

 (7) A Rendelet 1. § (4) bekezdése a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
12a. szoftverlicenc-gazdálkodás: a  szoftverlicencek, a  kapcsolódó licenckövetési és támogatási szolgáltatások 
nyilvántartásához, menedzsmentjéhez, optimalizálásához, valamint céltudatos, hatékony felhasználásához, 
beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek összessége;”

2. §  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  rendeletbe ütköző módon megindított beszerzési eljárás esetén a  DKÜ – az  1.  § (2)  bekezdés 
a)–d) pontjában meghatározott szervezetek vonatkozásában – jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.”

3. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  miniszter az  e  rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül gondoskodik a  Statútum rendelet 13.  § 
i) pontja szerinti feladatai ellátásáról és a Statútum rendelet 13. § k) pontjának megfelelően felügyeli a kormányzati 
központosított szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.”

4. § (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ)
„e) központi beszerző szervként – az  e  rendeletben meghatározott keretek között – az  érintett szervezetek javára 
eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával, – kizárólagos joggal – 
lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,”

 (3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A DKÜ)
„g) az  érintett szervezetek tekintetében – az  e  rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal – 
kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodást valósít meg.”

5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  e  rendelet hatálya alá tartozó központosított eljárások tekintetében a  DKÜ-t ajánlatkérésre 
feljogosított központi beszerző szervezetként kijelöli. E  feladatkörében a DKÜ ajánlatkérésre feljogosított központi 
beszerző szervezetként azon Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is eljár, amelyek az  1.  § 
(2b) bekezdése szerinti mentesítésben nem részesültek, és amelyek vonatkozásban más ajánlatkérésre feljogosított 
központi beszerző szervezet hatáskörrel nem rendelkezik, vagy a  DKÜ eljárása más ajánlatkérésre feljogosított 
központi beszerző szervezet eljárásába nem ütközik.”

 (2) A Rendelet 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről 
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 5.  pontja szerinti beszerzést az  érintett szerv a  Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján kezdeményezi.”
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 (3) A Rendelet 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az  1.  § (2b)  bekezdése szerinti beszerzési igény esetében az  e  rendeletben foglalt központosított eljárási 
szabályok alkalmazása alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt az érintett szervezet köteles 
legalább a  mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a  mentesítési kérelem indokolását – a  Portálra 
történő feltöltéssel – a miniszter részére soron kívül megküldeni.”

6. §  A Rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  10. és 11.  § szerinti beszerzési igény esetében a  miniszteri döntés érintett szervezettel való, e  rendelet 
10. § (17) bekezdése szerinti közléséig – az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett – csak olyan 
feltételes beszerzési eljárás indítható, amely a  miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti, ami miatt 
az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az e bekezdés szerint megindított beszerzési eljárás esetében 
– kivéve, ha az  a  7.  § d)  pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre 
vonatkozó igény kielégítésre irányul – az  eljárást lezáró döntés a  miniszteri döntés érintett szervezettel való, 
e rendelet szerinti közléséig nem hozható meg.”

7. § (1) A Rendelet 13. §-a (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ az e rendelet szerinti „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében)
„a) a  beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az  érintett szervezet javára eljárva központosított 
beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával maga folytatja le, vagy”

 (2) A Rendelet 13. § (1b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Ha a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra 
az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint visszaadta, az  érintett szervezet a  beszerzési igényét, ha az  e  rendelet szerinti 
sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával 
kielégíthető, köteles azt a keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával kielégíteni.”

 (3) A Rendelet 13. § a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  e  rendelet szerinti „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás, ha 
a beszerzési igény az e  rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más 
keretjellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, a  (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított kettő hónapig, 
más esetben hat hónapig indítható.
(2c) Az  e  rendelet szerinti „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás, 9.  § 
szerinti beszerzési igény esetében, ha a  DKÜ az  érintett szervezet beszerzési igényét vizsgálat alá vonta, a  9.  § 
(3) bekezdése szerinti tájékoztatáskor, a 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha a miniszter azt jóváhagyta, 
a miniszteri döntés érintett szervezettel való, 10. § (17) bekezdése szerinti közlésekor, ha a miniszter a jóváhagyását 
feltételhez kötötte, a  feltételek teljesülésekor fennálló becsült érték és műszaki tartalom mellett indítható meg, 
az alábbiak figyelembevétele mellett
a) 9.  § szerinti beszerzési igény esetében a  becsült érték 20%-os mértékig változhat, azzal, hogy az  igény 
a megváltozott becsült érték alapján ebben az esetben sem kerülhet át a 10. § vagy 11. § szerinti beszerzési igény 
kategóriába,
b) a  10.  § szerinti beszerzési igény esetében a  becsült érték 15%-os mértékig változhat, azzal, hogy az  igény 
a megváltozott becsült érték alapján ebben az esetben sem kerülhet át a 11. § szerinti beszerzési igény kategóriába,
c) a 11. § szerinti beszerzési igény esetében a becsült érték 10%-os mértékig változhat,
d) a  műszaki tartalom kizárólag előre nem látható okból változhat, azzal, hogy a  megváltozott műszaki tartalom 
kizárólag az eredetivel egyenértékű vagy ahhoz hasonló lehet,
e) amennyiben a  műszaki tartalom változása mellett egyben a  becsült érték változása is fennáll, az  a)–d)  pont 
szerinti feltételeknek való megfelelésnek egyidejűleg kell fennállnia,
f ) az  a)–e)  pontok bármelyikének nem megfelelő változás esetén a  megváltozott igény új beszerzési igénynek 
minősül.”

 (4) A Rendelet 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  DKÜ a  beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a  beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, 
figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is.
A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel 
az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében



11168 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 

a) a DKÜ keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozására irányuló 
beszerzési eljárást is folytathat, és ennek érdekében sajátos beszerzési módszereket is alkalmazhat, így különösen
aa) keretmegállapodásos eljárást,
ab) dinamikus beszerzési rendszert,
ac) elektronikus árlejtést vagy
ad) elektronikus katalógusokat,
b) a DKÜ más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében beszerzési eljárást folytasson le,
c) a DKÜ más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat beszerzést,
d) a DKÜ a beszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait, valamint
e) a DKÜ más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet 
összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert,
f ) a DKÜ kialakíthatja az általa nyújtott járulékos beszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit.
(4) A (3) bekezdés b)–e) pontjai alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési 
megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen
a) az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,
b) a beszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint
c) az érintett szervezetek beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre, 
meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több beszerzés megvalósítására is.”

 (5) A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely 
az  adott beszerzési igény(ek) kielégítésére irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét nem tartalmazza, 
annak alapján írásbeli konzultáció vagy verseny újranyitás eredményeként olyan keretjellegű szerződés is köthető, 
amely alapján az  adott beszerzési igény(ek) közvetlen megrendelés(ek) útján is kielégíthető(ek), feltéve, hogy 
e keretjellegű szerződés a közvetlen megrendelés(ek) eredményeképpen létrejövő visszterhes szerződés(ek) minden 
feltételét tartalmazza.”

 (6) A Rendelet 13. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha azt a miniszter a 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
döntésekor, azzal egyidejűleg előírta, a  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen 
létrejövő szerződés érintett szervezet általi módosításának feltétele a miniszter jóváhagyása.”

 (7) A Rendelet 13. § a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  DKÜ beszerzési eljárása eredményeképpen olyan, kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő 
egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére kerül sor, amely az  adott beszerzési 
igény(ek) kielégítésére irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza és a  beszerzési igény(ek) 
– a  keretmegállapodásban vagy a  más keretjellegű szerződésben meghatározott feltételek szerint – közvetlen 
megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kielégíthető(ek), e  beszerzési igény(ek) 
esetében a 9–12. § nem alkalmazandó.”

8. §  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére beszerzési díjat fizet. A 13. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére beszerzési díjat akkor fizet, ha a beszerzési 
igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű 
szerződés alkalmazásával elégíti ki.”

9. §  A Rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb]
d) az  e  rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű 
szerződés alkalmazásával létrejövő visszterhes szerződés esetén, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 
értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – 
becsült értékének 1%-a
(lehet.)

10. §  A Rendelet 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11169

„(4a) Ha az  érintett szervezet a  beszerzési igényétől az  előkészítés megkezdését követően, de a  beszerzési eljárás 
megindítását megelőzően eláll, vagy azt a  beszerzési eljárás megindítását követően visszavonja, részére a  már 
megfizetett előleg vagy beszerzési díj nem jár vissza, kivéve, ha az elállás vagy a visszavonás olyan okból következett 
be, amelyért a DKÜ felelős.”

11. §  A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  13.  § (3)  bekezdés d) és e)  pontjai alkalmazása esetén az  érintett szervezetnek a  más jogszabály szerinti 
ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e  rendelet előírásai 
szerint köteles a díj megfizetésére.”

12. §  A Rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A DKÜ szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköre
14/A.  § (1) A  miniszter a  3.  § (1a)  bekezdése szerinti feladatait a  DKÜ bevonásával látja el, aki az  e  címbe tartozó 
feladatait az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett látja el.
(2) A DKÜ
a) az érintett szervezetek tekintetében központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszert alakít ki és működtet,
b) az a) pont szerinti feladatai ellátása érdekében szoftverlicenc nyilvántartást hoz létre és tart fent,
c) az a) pont szerinti feladatai ellátása keretében szoftverlicenc-menedzsment és licencoptimalizálási tevékenységet 
végez, illetőleg gondoskodik a  szoftverlicencek céltudatos felhasználásáról és az  érintett szervezetek szükségletei 
hatékony kielégítéséről.
(3) A DKÜ a (2) bekezdés szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezettől 
a  szoftverlicenc szerződései adatairól, gazdálkodása körülményeiről vagy egyéb, a  központosított szoftverlicenc-
gazdálkodási rendszer kialakításához, működtetéséhez szükséges adatokról, amely annak kézhezvételétől számított 
10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) A DKÜ a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából a teljesítéssel érintett szállítótól 
– ideértve a  szoftver vagyoni jogai felett rendelkezési joggal bíró valamennyi személyt, így különösen a  gyártót, 
a  viszonteladót és a  közvetítő kereskedőt is – adatszolgáltatást kérhet, amely annak kézhezvételétől számított  
10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben az érintett szervezetnek a 14. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettsége áll fenn, az érintett 
szervezet a  DKÜ-nek – a  beszerzési díj mellett – szoftverlicenc-gazdálkodási díjat is fizet, amelynek mértéke 
a beszerzési eljárás megindításakor Magyarországon érvényes, kedvezményekkel nem csökkentett gyártói listaárhoz 
képest elért, százalékban kifejezett kedvezmény harmadával megegyező, de legalább a  fizetendő beszerzési díj 
mértékének ötödével és legfeljebb a  fizetendő beszerzési díj mértékével megegyező mértékű lehet. Amennyiben 
a  DKÜ által elért kedvezmény mértéke alacsonyabb, mint az  érintett szervezet által azonos tárgyban – legfeljebb 
a beszerzési eljárás megindítását megelőző 2 éven belül – igazoltan elért, szerződött és érvényesített kedvezmény, 
a  szoftverlicenc-gazdálkodási díj maximális mértékét csökkenti a  két kedvezmény közötti összeg harmadának 
megfelelő összeg. Amennyiben gyártói listaár nem áll rendelkezésre vagy nem megismerhető, a  szoftverlicenc-
gazdálkodási díj mértéke a fizetendő beszerzési díj mértékével egyezik meg.
(6) A  DKÜ a  kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos – e  rendelet szerinti – állami 
feladatokat közfeladatként látja el.
(7) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A.  § (2) és (3)  bekezdésére figyelemmel, az  (5)  bekezdés 
alapján megfizetett szoftverlicenc-gazdálkodási díjat a DKÜ az e rendeletben meghatározott közfeladata ellátásának 
pénzügyi fedezetére használhatja fel.
(8) Az  DKÜ az  e  címben meghatározott feladatait elkülönített módon, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság bevonásával is elláthatja, amely gazdasági társaság vonatkozásában az e rendeletben meghatározottakat 
megfelelően érteni és alkalmazni kell.”

13. §  A Rendelet 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A.  § A  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a  DKÜ működésével összefüggésben 
álló beszerzési eljárás, valamint az  ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, 
valamint a  szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges. A  13.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti esetben az  érintett szervezet, ha a  beszerzési igényét az  e  rendelet szerinti sajátos beszerzési 
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módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés 
alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy 
a  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, amennyiben az  a  DKÜ-nél már 
rendelkezésre áll, a  korábban lefolytatott utólagos ellenőrzés eredményeképpen megszületett jelentést – több 
szakaszból álló eljárás esetén az  egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket – bocsátja az  ellenőrzést végző 
szervezet rendelkezésére. A  13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beszerzési eljárás utólagos ellenőrzését a  DKÜ 
az ellenőrzést végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti.”

14. §  A Rendelet 30/B. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogutódlást követően a  30/A.  § (1)  bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy keretjellegű szerződések 
a  4.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján kötött, az  e  rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött 
keretmegállapodásnak vagy más keretjellegű szerződésnek minősülnek.”

15. §  A Rendelet
  1.  1. § (2d) bekezdésében a „Korm. rendelet 3/A. §-ában” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Statútum rendelet) 3/A. §-ában” szöveg,
  2.  1.  § (4)  bekezdés 5. és 11.  pontjában, a  30.  § (2)  bekezdésében, a  30/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 

a  30/A.  § (2)–(4)  bekezdésében és a  30/B.  § (2)–(6)  bekezdésében a  „keret jellegű” szövegrész helyébe 
a „keretjellegű” szöveg,

  3.  4.  § (1)  bekezdésében az „a 3.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 3.  § (1) és (1a)  bekezdésében” 
szöveg,

  4.  4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „egyes informatikai beszerzések esetében e  rendelet szabályainak” 
szövegrész helyébe az „e rendelet szabályainak” szöveg,

  5.  5. § (12) bekezdésében a „köteles – a Portálon keresztül – a miniszter részére” szövegrész helyébe a „köteles  
– a Portálra történő feltöltéssel – a miniszter részére” szöveg,

  6.  9.  § (8)  bekezdésében a  „8.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazandó,” szövegrész helyébe a  „8.  § (1) és 
(2) bekezdése megfelelően alkalmazandó,” szöveg,

  7.  9.  § (12)  bekezdésében és a  10.  § (20)  bekezdésében a „szakmai, közbeszerzési és jogi” szövegrész helyébe 
a „szakmai, beszerzési és jogi” szöveg,

  8.  13. § (10) bekezdésében a „közbeszerzési” szövegrész helyébe a „beszerzési” szöveg,
  9.  13. § (13) bekezdésében a „szerződések” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg,
10.  14. § (2) bekezdésében a „közbeszerzési díj” szövegrész helyébe a „beszerzési díj” szöveg,
11.  14. § (4) bekezdésében a „közbeszerzési” szövegrész helyébe a „beszerzési” szöveg,
12.  14. § (5) bekezdésében a „központosított közbeszerzési” szövegrész helyébe a „beszerzési” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 12. § (5) bekezdése,
b) 27. §-a,
c) 27/B. §-a,
d) 30. § (3)–(4), (7)–(7c), (9) és (10) bekezdése,
e) 31. §-a.

17. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

18. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  EFER tranzakciós díjak és a  Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó 
díjak, a  kormányzati hitelesítésszolgáltató tanúsítvány szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak, valamint 
a  dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj 
fizetésére, és jogosult a szolgáltatás igénybevételére a piaci szereplő, ha
a) az állami vagy önkormányzati költségvetési szerv,
b) jogszabályban meghatározott, kizárólag központi költségvetési forrásból fedezett vagy központi költségvetési 
forrásból 100%-ig támogatott állami közfeladatának elősegítése érdekében vagy
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c) a Kormány rendeletében a kormányzati informatikai beszerzésekre kijelölt központi beszerző szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata elősegítése érdekében
veszi igénybe a SZEÜSZ-t, valamint a KEÜSZ-t.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési 
programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és 
Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

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

1. §  E rendelet hatálya az  e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 
fejlesztési programok keretében megvalósuló, 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. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban 
meghatározott szervezeteket (a továbbiakban: érintett szervezet) érintő projektekre (a továbbiakban: projekt) terjed ki.

2. §  Az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § 
f ) pontjának megfelelően felügyeli az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs 
infrastruktúra fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként
a) felügyeli a  2021–2027-es programozási időszak uniós forrásainak felhasználására irányuló, digitalizációt 

támogató – különösen a  Digitális Európa Program, valamint a  többéves pénzügyi keret keretében –, 
valamint egyéb, az  Európai Unió támogatásával – így különösen a  Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Eszköz keretében  – megvalósuló e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs 
infrastruktúra fejlesztési területeket érintő programok kidolgozását és azok végrehajtását,

b) az  a)  pontba nem tartozó esetekben figyelemmel kíséri az  e-közigazgatási, az  informatikai, valamint 
a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztési elképzelések, költségvetési vagy európai 
uniós forrásból finanszírozott programok kidolgozását és azok végrehajtását,

c) az  a) és b)  pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának 
összehangolása, egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében
ca) együttműködik az  egyes projektekben érintett miniszterekkel, a  miniszterek által kijelölt 

szervezetekkel, egyéb intézményekkel, tőlük a  feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben 
információt, felvilágosítást kérhet és szolgáltat,

cb) a  Statútum 13.  § e)  pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az  egyes projektekkel 
kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetőleg szükség 
esetén intézkedési javaslatot tesz.

3. § (1) A  miniszter a  Statútumból fakadó e  rendelet szerinti feladatait a  Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 
(a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

 (2) A Társaság
a) konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz a  2.  § a)  pontja szerinti fejlesztési programok 

keretében megvalósuló projektekben,
b) a  Kormány döntése alapján közreműködik a  2.  § b)  pontja szerinti fejlesztési programok keretében 

megvalósuló projektek végrehajtásban,
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c) az  érintett szervezet felkérésére közreműködhet a  2.  § b)  pontja szerinti fejlesztési programok keretében 
megvalósuló projektek végrehajtásban,

d) az  a) és b)  pont szerinti projektek vonatkozásában projektmegvalósítási követelményeket határoz meg, 
projektmegvalósítási módszereket és ajánlásokat dolgoz ki,

e) az  a) és b)  pont szerinti projektek vonatkozásában projektmenedzsment, tanácsadási, szakértői és képzési 
tevékenységeket láthat el,

f ) a  feladatai ellátása érdekében együttműködik az  egyes minisztériumokkal és a  feladatellátásban érintett 
egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint

g) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály részére meghatároz.

4. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakba: Áht.) 3/A.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Társaság e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás 
– központi költségvetésből megelőlegezett és a  támogatásból elszámolható – részével a  Társaság az  Áht. 20.  § 
(2) bekezdésére is figyelemmel számol el. A Társaság a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységéből származó 
egyéb bevételeit, az Áht. 3/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásának 
pénzügyi fedezetére használhatja.

 (2) Az  5.  § (2)  bekezdése szerinti hatálybalépés napján (a  továbbiakban: kezdő nap) folyamatban lévő projektek 
végrehajtását e rendelet nem érinti.

 (3) A  kezdő napot követően megkezdett projektek vonatkozásában a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KIFÜ rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak helyett, a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a  továbbiakban: KÖFOP) 
1.  prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az  érintett szervezetek tekintetében, az  e  rendelet 3.  § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazandóak.

 (4) A  kezdő napot követően megkezdett, e  rendelet 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjába tartozó projektek vonatkozásában 
a  KIFÜ rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  KIFÜ rendelet 5.  § d)  pontjában foglaltak, a  KÖFOP 
1. prioritása keretében megvalósuló projektek kivételével, az érintett szervezetek tekintetében nem alkalmazandóak.

 (5) A  kezdő napot követően megkezdett, e  rendelet 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjába tartozó projektek vonatkozásában 
a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt projekmenedzsment és egyéb szakértői feladatokat, valamint 
a  6.  § (3)  bekezdésében foglalt projekmenedzsment feladatokat, a  KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló 
projektek kivételével, az  érintett szervezetek tekintetében, a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
(a továbbiakban: KIFÜ) kizárólag abban az esetben és olyan módon láthatja el, ha arról és amilyen módon az érintett 
szervezettel és a Társasággal előzetesen megállapodott.

 (6) E  rendelet 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú 
projektek, továbbá azon fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek tekintetében, amelyek esetében 
az  ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a  minősített adatok védelme vagy a  szükséges különleges 
biztonsági intézkedések az e rendeletben foglalt feladatellátás során nem garantálhatóak, nem kell alkalmazni.

 (7) Ha egy projekt esetében az e rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és a KIFÜ rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja vagy 
a KIFÜ rendelet 6. § (5) bekezdése is alkalmazható lenne, az érintett szervezet a felkérést, illetőleg a megállapodást 
a Társaságnál kezdeményezi. A Társaság a felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése előtt, az érintett szervezet 
bevonásával, a KIFÜ-vel egyeztet. A felkérés elfogadása, a megállapodás megkötése az érintett szervezet, a Társaság 
és a KIFÜ egyeztetése eredményeképpen történhet.

 (8) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével létrejött e rendelet, valamint KIFÜ rendelet szerinti 
megállapodás semmis.

 (9) Az  e  rendeletben meghatározott előírások szándékos vagy ismételt megsértése esetén a Társaság jelzése alapján 
a  miniszter a  felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a  fegyelmi jogkör 
gyakorlójánál.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendelet 3. és 4.  §-a a  Társaságnak a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.
 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a  miniszter a  Magyar Közlönyben, 

a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” 
elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  melléklet szerinti 
ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően 
kialakított ingatlanokon megvalósuló, „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a  Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási 
Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint 
a  hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a  környezetvédelmi és 
természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg –  
nyolc nap.

3. §  A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásnál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

A B

1. A település megnevezése
A Beruházás megvalósításának helyszíne 

(helyrajzi szám)

2. Balmazújváros 0165

3. Balmazújváros 0210/1

4. Balmazújváros 0260/20

5. Balmazújváros 0261

6. Balmazújváros 0262/49

7. Balmazújváros 0277/222 

8. Balmazújváros 0277/223 

9. Balmazújváros 0277/224 

10. Balmazújváros 0277/225 

11. Balmazújváros 0277/226 

12. Balmazújváros 0277/227 

13. Balmazújváros 0277/228 

14. Balmazújváros 0175

15. Debrecen II. kerület 0147/1

16. Debrecen II. kerület 0150/1

17. Debrecen II. kerület 0152/12 b

18. Debrecen II. kerület 0155

19. Debrecen II. kerület 0159/1

20. Debrecen II. kerület 0175/1

21. Debrecen II. kerület 0175/2

22. Debrecen II. kerület 0175/3

23. Debrecen II. kerület 0180/1

24. Debrecen II. kerület 0180/2 

25. Debrecen II. kerület 0276/10

26. Debrecen II. kerület 0276/11

27. Debrecen II. kerület 0276/2 

28. Debrecen II. kerület 0276/26

29. Debrecen II. kerület 0276/27

30. Debrecen II. kerület 0276/28

31. Debrecen II. kerület 0276/3 

32. Debrecen II. kerület 0276/4 

33. Debrecen II. kerület 19378/1

34. Debrecen II. kerület 19379/3

35. Debrecen II. kerület 19380

36. Debrecen II. kerület 19381/1

37. Debrecen II. kerület 19384/121

38. Debrecen II. kerület 19384/3

39. Debrecen II. kerület 19385/1

40. Debrecen II. kerület 19385/4
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41. Debrecen II. kerület 19385/5

42. Debrecen II. kerület 19385/6

43. Debrecen II. kerület 19395

44. Debrecen II. kerület 19397

45. Debrecen II. kerület 19399/2

46. Debrecen II. kerület 0278/2

47. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 0132/40

48. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 0133

49. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 0134

50. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27091/5

51. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27100

52. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27101/1

53. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27101/2

54. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27102/79

55. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27905/3

56. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27905/5

57. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27907/2

58. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27985

59. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27986/17 b

60. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27986/18

61. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27986/19

62. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27986/26

63. Debrecen IV. kerület (Db-Józsa) 27986/60

64. Hajdúböszörmény 0196/28 

65. Hajdúböszörmény 0196/29 

66. Hajdúböszörmény 0202

67. Hajdúböszörmény 0203/11 

68. Hajdúböszörmény 0203/15 

69. Hajdúböszörmény 0203/16 

70. Hajdúböszörmény 0215 

71. Hajdúböszörmény 0218

72. Hajdúböszörmény 0219

73. Hajdúböszörmény 0220

74. Hajdúböszörmény 0221

75. Hajdúböszörmény 0230/51 

76. Hajdúböszörmény 0242/10 

77. Hajdúböszörmény 0242/11 

78. Hajdúböszörmény 0242/12 

79. Hajdúböszörmény 0242/13 

80. Hajdúböszörmény 0242/14 

81. Hajdúböszörmény 0242/15 

82. Hajdúböszörmény 0242/16 
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83. Hajdúböszörmény 0242/17 

84. Hajdúböszörmény 0242/18

85. Hajdúböszörmény 0242/19

86. Hajdúböszörmény 0242/2 

87. Hajdúböszörmény 0242/20 

88. Hajdúböszörmény 0242/21

89. Hajdúböszörmény 0242/22

90. Hajdúböszörmény 0242/23

91. Hajdúböszörmény 0242/25

92. Hajdúböszörmény 0242/3 

93. Hajdúböszörmény 0242/49

94. Hajdúböszörmény 0242/9 

95. Hajdúböszörmény 0243/1

96. Hajdúböszörmény 0245

97. Hajdúböszörmény 0246/31 

98. Hajdúböszörmény 0246/32 

99. Hajdúböszörmény 0247/4

100. Hajdúböszörmény 0248/2

101. Hajdúböszörmény 0250/48 

102. Hajdúböszörmény 0250/49 

103. Hajdúböszörmény 0250/57

104. Hajdúböszörmény 0250/58

105. Hajdúböszörmény 0250/59

106. Hajdúböszörmény 0250/60

107. Hajdúböszörmény 0250/61

108. Hajdúböszörmény 0250/62

109. Hajdúböszörmény 0250/63

110. Hajdúböszörmény 0250/64

111. Hajdúböszörmény 0250/67

112. Hajdúböszörmény 0250/72

113. Hajdúböszörmény 0250/73

114. Hajdúböszörmény 0250/74

115. Hajdúböszörmény 0250/75

116. Hajdúböszörmény 0250/76

117. Hajdúböszörmény 0250/77

118. Hajdúböszörmény 0250/78

119. Hajdúböszörmény 0250/83 

120. Hajdúböszörmény 0250/84

121. Hajdúböszörmény 0250/91

122. Hajdúböszörmény 0250/92

123. Hajdúböszörmény 0250/93

124. Hajdúböszörmény 0251/2 

125. Hajdúböszörmény 0252/67 

126. Hajdúböszörmény 0252/68



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 292. szám 11177

127. Hajdúböszörmény 0252/70

128. Hajdúböszörmény 0258/66 

129. Hajdúböszörmény 0258/67 

130. Hajdúböszörmény 0258/68 

131. Hajdúböszörmény 0258/70

132. Hajdúböszörmény 0258/71 

133. Hajdúböszörmény 0260/52 

134. Hajdúböszörmény 0262

135. Hajdúböszörmény 0264/1 

136. Hajdúböszörmény 0264/2 

137. Hajdúböszörmény 0264/3 

138. Hajdúböszörmény 0265

139. Hajdúböszörmény 0266/2 

2. melléklet a 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1. vízügyi- és vízvédelmi hatósági eljárások,
  2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  3. természetvédelmi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. általános építésügyi hatósági eljárások,
  6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  7. útügyi hatósági eljárások,
  8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,
  9. hírközlési hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. erdészeti hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben felsorolt 

ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági 
eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelete
az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló  
5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 10.  pont a)  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet 
(a továbbiakban: TNM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 
231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdés b) pont szerinti, a hittanoktatás 
támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adattartalommal a tanév rendjéhez igazodóan 
a következő két időpontban kell megtenni:
a) a tárgyév első nyolc hónapjára alkalmazandó adatokat – tárgyév január 1-jei állapot szerint – a tárgyév január 31-éig,
b) a  tárgyév utolsó négy hónapjára alkalmazandó adatokat – tárgyév szeptember 1-jei állapot szerint – 
a tárgyév október 20-áig.”

2. §  A TNM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a  Korm. rendelet 28.  § (1)  bekezdés c)  pont 
szerinti, a  Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódó 
támogatást negyedévente négy egyenlő részletben, minden negyedév második hónapjának 15-éig, az  első 
negyedévben legkésőbb március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.
(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig
a) a  szolgálati helynek minősülő magyarországi településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka támogatásra vonatkozóan a 3. melléklet,
b) a zsidótemetők fenntartására és felújítására vonatkozóan a 4. melléklet,
c) a  jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének 
reorganizációjára vonatkozóan a 4/A. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.”

3. §  A TNM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  központi költségvetésről szóló törvényben a  külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
támogatása célra meghatározott, a  határon túli egyházi jogi személyek vagy határon túli egyházi szervezetek 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyei feladatvégzéséhez kapcsolódó céltámogatást – a  tárgyév 
február 28-ig benyújtott, az 5. vagy 5/A. melléklet szerinti kérelem alapján – a támogatás éve június 30-ig támogatási 
előlegként kell kifizetni.
(2) A  kedvezményezett a  támogatás összegével a  támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol  el 
a  6.  vagy 6/A.  melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A  beszámolóban foglaltak 
alátámasztására a  támogató mintavételszerűen a  támogatásban részesülő egyházi személyek részére történő 
kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok benyújtását is előírhatja.
(3) A határon túli egyházi jogi személyek vagy határon túli egyházi szervezetek magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyei feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást a  határon túli egyházi jogi személy vagy egyházi 
szervezet, illetve a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye (1) bekezdésben meghatározott tartalmú 
kérelme alapján egyedi döntés útján kell biztosítani.”
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4. §  A TNM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kórházlelkészi szolgálat támogatását – a  tárgyév 
február 28-ig benyújtott, a  7.  melléklet szerinti kérelem alapján – a  támogatás éve április 30-ig támogatási 
előlegként kell kifizetni.
(2) A  kórházlelkészi szolgálat támogatás a  kórházlelkészi szolgálat végzésében részt vevő, a  Korm. rendelet 37.  § 
4.  pontjában meghatározott személyek bérére, járulékára, díjazására (együttesen: személyi jellegű kifizetésekre), 
és a  kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira (így kis értékű eszközbeszerzésre, 
anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra), valamint – legfeljebb a támogatás 25%-ának erejéig – a kórházakban 
hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordítható a  Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint. A támogatott tevékenység megvalósításába a kedvezményezett közreműködőt bevonhat.”

5. §  A TNM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének támogatását – a  tárgyév február 28-ig benyújtott, a  9.  melléklet szerinti kérelem alapján – 
a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.”

6. § (1) A TNM rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4/A. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f ) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet,
g) 8. melléklete helyébe a 9. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 10. melléklet,
i) 10. melléklete helyébe a 11. melléklet
lép.

 (2) A TNM rendelet
a) a 6. melléklet szerinti 5/A. melléklettel és
b) a 8. melléklet szerinti 6/A. melléklettel
egészül ki.

7. §  A TNM rendelet 5.  § (3)  bekezdésében és 6.  § (3)  bekezdésében a  „jogszabályban” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdésben” szöveg lép.

Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese

1. melléklet a 4/2020. (XII. 28.)TNM rendelethez
„2. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A hittanoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és elszámolás adattartalma

1. Mely időszakra vonatkozik az adatszolgáltatás/beszámoló:
2. Az egyház megnevezése:
3. Az egyház képviselőjének neve:
4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
5. Az adatszolgáltatással/elszámolással érintett év:
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6. Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók létszáma 
összesen: (6.1., 6.2. és 6.3. alpontban megadott létszám összesen)

 Ebből
6.1. egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma:

6.1.1. ebből egyházi személyek száma:
6.2. munkaviszonyban állók száma:

6.2.1. ebből egyházi személyek száma:
6.3. megbízási jogviszonyban állók száma:

6.3.1. ebből egyházi személyek száma:
7. Hittanoktatásban részt vevők száma (teljes létszám):
8. Hittancsoportok száma összesen:
 ebből a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti 
átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám (legfeljebb a 8. pontban megadott csoportszám):

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

2. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„3. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámolója

1. A kedvezményezett megnevezése:
2. A kedvezményezett képviselőjének neve:
3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege (forintban):
5. A felhasznált támogatás összesen (forintban):
 Ebből:
 5000 lakos alatti településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek kifizetett összeg:
 5000 lakosságszámot elérő településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek kifizetett összeg:
6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen (fő):
 Ebből (a vegyes tevékenységet végző egyházi személyeket a fő tevékenység alapján szükséges besorolni):

6.1. pap, lelkész, diakónus, szerzetes, rabbi (fő):
6.2. hitoktató/rabbioktató (fő):
6.3. egyéb hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy (fő):

 (6.1., 6.2. és 6.3. alpont összesen darabszáma = 6. pont összesen darabszámmal)
7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen (db):
 Ebből:

7.1. az 5000 lakosnál kisebb települések száma:
7.2. az 5000 lakost elérő települések száma:

 (7.1 és 7.2. alpont összesen darabszáma = 7. pont összesen darabszámmal)
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

3. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„4. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámoló  
(zsidótemetők fenntartása, felújítása)

1. Az egyház megnevezése:
2. Az egyház képviselőjének neve:
3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:
 Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:
5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:
5.3. Anyagköltségre fordított összeg:
5.4. Felújításra fordított összeg:
5.5. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

4. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„4/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámoló (a jelentős 
zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének 
reorganizációja)

1. Az egyház megnevezése:
2. Az egyház képviselőjének neve:
3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:
 Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:
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5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:
5.3. Anyagköltségre fordított összeg:
5.4. Felújításra fordított összeg:
5.5. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.
Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

5. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„5. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatásra vonatkozó kérelem 
adattartalma

 1. Egyházmegye/egyházkerület megnevezése:
 2. A támogatást igénylő egyházi szervezet neve:
 3. A támogatást igénylő egyházi szervezet székhelye:
 4. A támogatást igénylő egyházi szervezet levelezési címe:
 5. A támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének neve:
 6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
 7. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:
 8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma:
 9. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma:
10. Támogatási igény összege:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

.................................................................... 
támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.”

6. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„5/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül 
nyújtott támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet neve:
2. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet székhelye:
3. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe:
4. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve:
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5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen:
 Támogatásban részesülő egyházi személyek száma országonként:
 1. ország neve: …………….. fő: ….
 2. ország neve:……………… fő: ….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen:
 Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma országonként:
 1. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ………..
 2. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ……….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen:
 Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként:
 1. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ………..
 2. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ……….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
9. Támogatási igény összege:
 1. ország neve és összege: …………………
 2. ország neve és összege: ………………….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... 
támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.”

7. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„6. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló adattartalma

 1. Egyházmegye/egyházkerület megnevezése:
 2. A kedvezményezett megnevezése:
 3. A kedvezményezett székhelye:
 4. A kedvezményezett levelezési címe:
 5. A kedvezményezett képviselőjének neve:
 6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
 7. Támogatásban részesült egyházi személyek száma:
 8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma:
 9. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma:
10. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
11. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege:
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a  támogató a  megvalósulást ellenőrizheti, és a  felhasználás alátámasztására további 
adatokat, dokumentumokat bekérhet.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... 
Kedvezményezett egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.”

8. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„6/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül 
nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

 1. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet neve:
 2. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet székhelye:
 3. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe:
 4. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve:
 5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
 6. Támogatásban részesült egyházi személyek száma összesen:
 Támogatásban részesült egyházi személyek száma országonként:
 1. ország neve: …………….. fő: ….
 2. ország neve: ……………… fő: ….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
 7. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma összesen:
 Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma országonként:
 1. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ………..
 2. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ……….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
 8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen:
 Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként:
 1. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ………..
 2. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ……….
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
 9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege:
 Az egyes országokban felhasznált támogatási részösszegek:
 1. ország neve: …………….. felhasznált támogatási összeg: ……..
 2. ország neve: ……………… felhasznált támogatási összeg: ………
 (a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a  támogató a  megvalósulást ellenőrizheti és a  felhasználás alátámasztására további 
adatokat, dokumentumokat bekérhet.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... 
Kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.”
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9. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„8. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A kórházlelkész szolgálat támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

 1. Az egyház megnevezése:
 2. Az egyház székhelye:
 3. Az egyház képviselőjének neve:
 4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
 5. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma:
 6. Kórházlelkészi támogatásból fedezett kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma:
 7. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma:
 8. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
 9. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:
 Ebből:

9.1. Személyi jellegű kifizetések összege:
9.2. Kis értékű eszközbeszerzésre fordított összeg:
9.3. Anyagköltségre fordított összeg:
9.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:
9.5. Kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordított 

összeg (legfeljebb a teljes támogatás 25%-ának erejéig):
10. Szöveges beszámoló a  9.5.  alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások 

felsorolása részösszeggel):

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

10. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„9. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására vonatkozó kérelem 
adattartalma

1. Az egyház megnevezése:
2. Az egyház székhelye:
3. Az egyház levelezési címe:
4. Az egyház képviselőjének neve:
5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
6. Támogatásban részesülő személyek száma:
 Ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:
6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

7. Támogatásból ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése:
8. Támogatási igény összege:
9. Szakmai program rövid leírása:
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”

11. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelethez
„10. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatásának felhasználásáról 
szóló beszámoló adattartalma

 1. Az egyház megnevezése:
 2. Az egyház székhelye:
 3. Az egyház levelezési címe:
 4. Az egyház képviselőjének neve:
 5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
 6. Támogatásban részesülő személyek száma:
 Ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:
6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

 7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése és az egyes 
országokba irányuló támogatás részösszege:

 8. A programokkal elért magyarok becsült létszáma:
 9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:
 Ebből:

10.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:
10.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:
10.3. Anyagköltségre fordított összeg:
10.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:
10.5. Felújításra, beruházásra fordított összeg:

11. Megvalósított szakmai program részletes kifejtése:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

 .................................................................... .................................................................... 
 az egyház neve képviselő aláírása

P. H.”
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelete
az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a CEI Közép-európai Befektetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 
kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 17., 18., 20., 21. és 29. sora.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) A 2. § és az 1. melléklet 1. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba. 

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki: 

 (A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

34.
Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-141112 2022. december 31.

 2. A Rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki: 

(A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

3.
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-377109 2022. december 31.

 3. A Rendelet 1. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki: 

 (A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

9.
CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  

01-10-141090 2022. december 31.
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A belügyminiszter 47/2020. (XII. 28.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (6)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 7. és 19.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2. és 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosítása

1. §  A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.)  
ÖM rendelet (a továbbiakban: ÖMR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § Az  eljárásban az  1.  § szerinti díjat a  2.  mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatalok 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.”

2. §  Hatályát veszti az ÖMR.
a) 1. §-ában az „elsőfokú eljárásban” szövegrész,
b) 2. §-a,
c) 5. § (1) bekezdésében az „elsőfokú eljárásért és a fellebbezési” szövegrész,
d) 6. § d) pontja.

2. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező 
egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása

3. §  A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről 
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet az (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vízumkódex 
létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikk 
(1) bekezdésének és 22. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a.

5. §  Az R1. 2. §-ában a „Szabs. tv.” szövegrész helyébe a „szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.)” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. §  E rendelet 2. alcíme a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 28.  § 
(2)  bekezdésében és az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. 
(IV.  2.) NM  rendelet és az  egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004. (V.  11.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 
16.  számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 2020. november hónaptól az  Országos 
Sportegészségügyi Intézet jogosult.”

2. §  Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESZCSM rendelet 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Speciális akut sportsérülés ellátási centrumot ortopédia szakterületen, a progresszivitás második szintjén levő 
Országos Sportegészségügyi Intézet működtet.”

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4b. sorral egészül ki:

[A B

Ellátási forma megnevezése
Havi fix összegű díjazás mértéke 

(Ft/hó)]

4b.

Speciális akut sportsérülés ellátási centrum (sportsérülések 
(ortopédia) szakterületen a progresszivitási második a külön 
jogszabályban kijelölt országos gyógyintézet, ha a 24 órás 
folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

5 245 960

 2. Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

Ellátási forma megnevezése
Havi fix összegű díjazás mértéke 

(Ft/hó)]

16.
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 járvány 
elleni védekezése

100 000 000

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 55/2020. (XII. 28.) ITM rendelete
a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 26.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet (a  továbbiakban: ITM rendelet) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 55/2020. (XII. 28.) ITM rendelethez

Az ITM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím- 

csoport név
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2. 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok)

5. 363962 5 Nemzeti Laboratóriumok

Tudományos 

és technológiai 

kihívásokat 

célzó kutatási 

tevékenységek, 

nemzetgazdasági 

szempontból 

kiemelt 

potenciállal 

rendelkező 

kutatási projektek 

és programok, 

valamint 

infrastrukturális 

fejlesztések 

támogatása. 

Magyarországon 

székhellyel vagy  

az Európai 

Gazdasági 

Térség területén 

székhellyel és 

Magyarországon 

fiókteleppel 

rendelkező jogi 

személy, így  

a költségvetési 

szervek, gazdasági 

társaságok, 

alapítványok, 

államilag elismert 

állami és nem 

állami fenntartású 

felsőoktatási 

intézmények. 

kérelem alapján, 

pályázati úton,  

Korm. határozat 

vagy jogszabály 

alapján

Előleg 

biztosítható

Egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítményarányos 

kifizetéssel

–

azonnali beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, garancia, 

zálogjog, kezesség; 

kivéve  

az államháztartásról 

szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  

84. § (1) bekezdése 

szerinti eseteket

NKFI 

Hivatal
– –
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 56/2020. (XII. 28.) ITM rendelete
a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 31.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya:
a) a  Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet LXII. Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetében eredeti előirányzatként megállapított előirányzatokra,
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az  a)  pont szerinti 

költségvetési fejezet tekintetében megállapított költségvetési maradványra, és
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont 

szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. §  Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott 
felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal 
azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

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

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 56/2020. (XII. 28.) ITM rendelethez

A LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

azonosító
Címnév

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2. 380628 1 Kutatási Alaprész 

A tudományos 

kutatásról, 

fejlesztésről és 

innovációról szóló 

2014. évi  

LXXVI. törvényben 

(a továbbiakban: 

KFItv.) 

megfogalmazott 

célok elérését 

megalapozó, 

kiváló, 

kutatók által 

kezdeményezett 

felfedező kutatási 

pályázatok 

finanszírozása

Magyarországon székhellyel és 

jogi személyiséggel rendelkező:

– a KFItv. alapján 

kutatóhelynek minősülő 

felsőoktatási intézmények, 

kutatóközpontok, 

kutatóintézetek, 

költségvetési szervek, 

költségvetési szervek jogi 

személyiséggel rendelkező 

intézményei;

– kutatás-fejlesztési 

tevékenységet végző 

gazdasági társaságok;

– kutatás-fejlesztést 

főtevékenységként végző 

nonprofit szervezetek

és magyar vagy külföldi állam- 

polgárságú természetes 

személyek

Jogszabály 

vagy egyedi 

döntés 

alapján, 

pályázati 

úton vagy 

pályázati 

rendszeren 

kívül

Előleg 

biztosítható

Egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítményarányos 

kifizetéssel

–

azonnali beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, 

garancia, zálogjog, 

kezesség; 

kivéve az 

államháztartásról 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

szóló 368/2011. 

(XII. 31.)  

Korm. rendelet  

(a továbbiakban: 

Ávr.) 84. §  

(1) bekezdése 

szerinti eseteket 

Nemzeti 

Kutatási, 

Fejlesztési és 

Innovációs 

Hivatal  

(a továbbiak- 

ban: NKFI 

Hivatal)

– –
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3. 380639 2 Innovációs Alaprész

A KFItv.-ben 

megfogalmazott 

célok elérése 

pályázati és 

pályázatok kívüli 

támogatások 

révén

Magyarországon székhellyel 

vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező jogi személyek, 

egyéni vállalkozók, természetes 

személyek

Jogszabály 

vagy egyedi 

döntés 

alapján, 

pályázati 

úton vagy 

pályázati 

rendszeren 

kívül

Előleg 

biztosítható

Egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítmény-

arányos kifizetéssel

–

azonnali beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, 

garancia, zálogjog, 

kezesség; kivéve 

Ávr. 84. §  

(1) bekezdése 

szerinti eseteket 

NKFI Hivatal – –

4. 348995
3 Befizetés a központi 

költségvetésbe

A Magyarország 

2020. évi központi 

költségvetéséről 

szóló 2019. évi 

LXXI. törvény  

9. § (4) bekezdése 

szerinti befizetés 

teljesítése

Központi költségvetés
Jogszabály 

alapján
–

Közvetlen utalás 

negyedévente 

az előirányzat 

25%-ának megfelelő 

összegben

– – NKFI Hivatal – –

5. 349017
4 Alapkezelőnek átadott 

pénzeszköz

A Nemzeti 

Kutatási, 

Fejlesztési és 

Innovációs Alap 

kezeléséhez 

kapcsolódó 

feladatok 

finanszírozása

NKFI Hivatal
Jogszabály 

alapján
– Közvetlen utalás – – NKFI Hivatal – –
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A pénzügyminiszter 14/2020. (XII. 28.) PM rendelete
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 14/2020. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 
szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet I. Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési 
kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok, magyarázatok fejezet J)–L)  pontjai helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„J) Kivételt képeznek az  I)  pontban foglaltak alól az  önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek 
tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, 
amelyek esetén valamennyi kifizetés a  költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. További 
kivételt képeznek az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű 
előirányzat esetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalások.
K) Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a  költségvetési évben esedékes követelések 
vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé. Ha a  követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a  támogatás kedvezményezettje 
halasztást kap, hogy a  következő évben fizesse vissza a  támogatást, vagy az  Ávr. 150.  §-a előírásai szerint nem 
minősül kötelezettségvállalással terhelt maradványnak stb.), az átsorolást szintén meg kell tenni. Ha a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás következik be (például a  tárgyévre járó 
személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a  legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű 
illetmény jár), azok összegét kell módosítani. A  pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a  követelést, 
– végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni:

1. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet 
követően esedékes követelések közé a költségvetési számvitel szerint

T0041 
T09(2)

–
K09(2) 
K0042

2. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet 
követően esedékes követelések közé a pénzügyi számvitel szerint

T352 – K351

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a költségvetési 
számvitel szerint

T05(2) 
T0023/0024

–
K0021/0022 

K05(2)

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségek közé a pénzügyi számvitel szerint

T421 – K422

L) Az  önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek esetében, ha a  költségvetési évben esedékes 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a  költségvetési évben nem történt 
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meg, a  nem teljesített rész a  könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a  3. vagy 4. számlaosztály és 
a  05.  vagy  09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A  költségvetési évet követő évben esedékes 
követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közül azonban az  adott 
költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) 
összegét át kell vezetni a  költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek (kötelezettségek) közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint.”

 2. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb 
elszámolások fejezet Csökkenések alcím D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé címe 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a 
pénzügyi számvitel szerint

T118-148 
T119-149

– K11/121-141

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 – K116-146

3. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T09512/09522/ 

09532
– K0041

b) Általános forgalmi adó T094062 – K0041

4. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték, legfeljebb a könyv szerinti értékig T3515 – K11/121-141

b) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a nettó érték a 
nagyobb

T3515 – K9244

c) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a könyv szerinti érték 
a nagyobb

T841 – K11/121-141

d) Általános forgalmi adó T3514 – K36422

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték T005 –
K09513/09523 

/09533

b) Általános forgalmi adó T005 – K094063

6. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 –
K3514 
K3515”

 3. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások 
fejezet B)  Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor alcím 2. pont 
e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörténik)

„e) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel 
szerint

T161-163/165 – K36581/36583”

 4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor alcím 3. pont a) és b) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg)

„a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a költségvetési számvitel 
szerint

T05652/05662 
T0022

– K0021 
K05652/05662

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel 
szerint

T161-163/165 
T36581/36583

– K36581/36583 
K4216”
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 5. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet IX. Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások 
fejezet A) Az önkormányzatoknál alcím 10 pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 – K3511”

 6. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B)  Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 2.  pont a)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében 
a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T0911/0916/
0921/0925(2)

– K0041”

 7. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet 
B)  Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 3.  pont a)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében 
a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T3511/3512 –
K921/922/
923/9244”

 8. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1.  melléklet XV. A  megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet 
G) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az  Áht. 33.  § (1)  bekezdése szerint az  év 
végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél alcím 1. pont 
c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) A követelés nyilvántartási számláinak nyitása T09(2) – K004”

 9. Az  államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet
a) X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem 

térítendő támogatások fogadása elszámolásai alcím 2. és 3. pontjában a „Támogatás folyósítása” szövegrész 
helyébe a „Támogatás” szöveg lép.

b) XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet A) A megszűnő költségvetési szervnél 
alcímében az „az 1–7. pontban” szövegrész helyébe az „az 1–5. pontban” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2027/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
a közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az  agrárminisztert, hogy készítsen szabályozási javaslatot az  önkormányzatok által nem kiszervezett 

közétkeztetés esetében kötelezően alkalmazandó helyi termék, rövid ellátási láncban beszerzett termék arányról;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2021. március 31.

 2. egyetért a  főzőkonyhák és tálalókonyhák fejlesztésének szükségességével, és felhívja az  agrárminisztert, hogy 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az európai uniós pályázati forrásokat, 
és ezek lehetősége tekintetében intézkedjen a fejlesztés végrehajtásáról a 2021–2027-es tervezési időszak európai 
uniós forrásainak bevonásával.

Felelős: agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2028/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
a bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló áldozatsegítési rendszer bevezetéséről

A Kormány elkötelezett a  bűncselekmények áldozatait megillető jogok minél hatékonyabb érvényesítése mellett, 
ezért egyetért a bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló áldozatsegítési rendszer bevezetésével 
és ennek érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon  
70 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím 
javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2029/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
az egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány egyetért az  egyes kormányzati informatikai fejlesztések és azok üzemeltetésének szükségességével, és ennek 
biztosítása érdekében felhívja
 1.  a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszterrel együttműködve – az  egyes kormányzati, közigazgatási, 

rendvédelmi és járványügyi informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében 
gondoskodjon a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,  
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára 211 867 772 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 2.  a pénzügyminisztert, hogy a 2022. évi központi költségvetést az 1. pontban foglaltak figyelembevételével alakítsa ki.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2020. (XII. 28.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben 
eljárva

Fauszt Zoltánt

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól

– 2020. december 31-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

Molnár József Lászlót

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjává

– 2021. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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	A Kormány 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
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	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

	A Kormány 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete 
	a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

	A Kormány 674/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról

	A Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól
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	A Kormány 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	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 mód

	A Kormány 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről
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	a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A miniszterelnök általános helyettesének 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelete
	az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 
5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelete
	az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egy
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	a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról

	A pénzügyminiszter 14/2020. (XII. 28.) PM rendelete
	az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
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