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III. Kormányrendeletek

A Kormány 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,  
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont 
ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) a következő 3/C–3/D. §-sal egészül ki:
„3/C.  § (1) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót 
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a  2/A.  § (4) és (5)  bekezdése szerint 
meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a  2020. november hónaptól 
számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint 
az  alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan 
támogatásra jogosult.
(2) Az  egészségügyi szolgáltató a  támogatásra az  után a  foglalkoztatott után jogosult, aki a  2/A.  § (4) és 
(5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november 
hónaptól megegyezik a  2020. november 1-jén hatályos 15.  mellékletben szereplő támogatási összeg és az  azt 
terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege 
megegyezik 2020. november hónaptól a  2020. november 1-jén hatályos 15.  melléklet szerinti emelt támogatásra 
(a  2020.  november 1-jén hatályos alapbérek és a  2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított 
mozgóbér különbözete), illetve az  alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az  azokat terhelő mindenkori 
szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.
3/D.  § (1) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői 
szolgáltató a  2/A.  § (6)  bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő 
dolgozójának a  2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak 
szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti 
alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) A  védőnői szolgáltató részére az  alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november 
hónaptól megegyezik a  2020. november 1-jén hatályos 15.  mellékletben szereplő támogatási összeg és az  azt 
terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített 
kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.”

2. §  A Kr. 3. alcíme a következő 4/G. §-sal egészül ki:
„4/G. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, 
valamint a  védőnői szolgáltató munkáltató a  3/D.  § (3)  bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a  NEAK által 
meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. 
A  munkáltató a  foglalkoztatási adatokban, illetve a  támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles 
a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott 
adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján 
nyújtja be.
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(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta 
utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) A  támogatás kizárólag a  2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az  ahhoz kapcsolódó 
mozgóbér elemek összegére, valamint az  azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási 
adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem 
teljesíthető.”

3. §  A Kr. 6. alcíme a következő 11/K. §-sal egészül ki:
„11/K.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:262–266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, 
de legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2020. november hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.”

4. §  A Kr. 2. melléklete a Melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelethez

 1. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 107. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

107.
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem 
Oktató Kórháza

Kiskunhalas

 2. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 241. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

241. Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. Harkány

 3. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 262–266. sorral egészül ki:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

262.
Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és 
Gyermekrehabilitációs Központ

Debrecen

263. Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Budapest

264. KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. Budapest

265. Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. Budapest

266. Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. Tapolca
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A Kormány 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12.  § (2)  bekezdésében és a  49.  § (1)  bekezdés 
h)  pontjában, valamint a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 26. § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  3.  melléklet 1.  pont 1.1.2.  alpontjában foglaltakat 2022. december 31-ig nem kell alkalmazni arra 
a  személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira, amelynek életkora a  forgalmi engedélybe 
bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 10. évet a 2020. március 1. és 2022. december 31. 
közötti időszakban éri el.
(7) A  (6)  bekezdés azon vállalkozások által üzemben tartott azon személygépkocsik tekintetében alkalmazható, 
amely vállalkozás 2020. március 1. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az  általa üzemben 
tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett. A  (6)  bekezdés nem alkalmazható 
a  vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a  személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát 
követően, kivéve, ha a  közlekedési hatóság az  adott járművet 2020. március 1. napján üzemben tartó vállalkozás 
kérelme alapján az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter az 5. § 
(2)  bekezdés b)  pontja szerinti feladatát a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonásával látja el.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi 
tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az  engedélyesi tevékenységre 
vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az  1.  § (1)  bekezdés a)–c) és f )  pontja szerinti törvényi rendelkezésben 
megállapított teljes felügyeleti díj és a felügyeleti díj első részletének különbözete.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1. melléklet a 10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) pontjában szereplő táblázat 55. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

55.
Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti 
kérelem elbírálása

95

 2. Hatályát veszti az R. 1. melléklet A) pontjában szereplő táblázat 85. sora.
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 3. Az R. 1. melléklet B) pontjában szereplő táblázat a következő 57/A. sorral egészül ki:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

57/A.
j) ha a módosítás tárgya kézbesítési megbízott személyében vagy adataiban 
beállt változás, illetve ebből következő adatváltozás

10

 4. Az R. 1. melléklet B) pontjában szereplő táblázat a következő 173., 174. és 175. sorokkal egészül ki:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

173 Uniós jogszabályokban szereplő előírások alóli felmentési kérelem elbírálása 500

174 „Egyéb hálózati zavarrá” minősítés iránti kérelem elbírálása 100

175
Átviteli hálózati távvezetéki üzemzavarok rendkívüli eseménynek történő 
minősítése iránti kérelem elbírálása

100

 5. Az R. 1. melléklet B) pontjában szereplő táblázat 82. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)]

82
Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti 
kérelem elbírálása

95

 6. Az R. 1. melléklet C) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj 

mértéke (ezer forint)

2
Távhőtermelő létesítményhez kapcsolódóan távhőtermelői létesítési engedély 
kiadása, visszavonása és meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása

A kérelem tárgyát képező berendezések névleges hőteljesítménye alapján:

3 a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200

4
b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

500

5
c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

2000

6 d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 5000

7
Távhőtermelői működési engedély kiadása, illetve visszavonása iránti kérelem 
elbírálása

8 a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200

9
b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

500

10
c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

2000

11 d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 5000

12
Távhőszolgáltatásra vonatkozó működési engedély kiadása, illetve visszavonása 
iránti kérelem elbírálása

13 a) 1000 lakásszámig 200
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14 b) 1001–2000 lakásszám esetében 500

15 c) 2001–10 000 lakásszám esetében 900

16 d) 10 001–50 000 lakásszám esetében 1500

17 e) 50 000 lakásszám felett 2500

17/A.
Távhőtermelő létesítmény vagy távhőtermelői tevékenység megszüntetésére, 
illetve távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély 
iránti kérelem elbírálása

100

18 Engedélymódosítás iránti kérelem elbírálása

19

a) ha a módosítás tárgya bármely okból bekövetkező név, székhely, 
közterület név, cégjegyzékszám, adószám, jegyzett-tőke-változás, továbbá 
távhőszolgáltató esetén a távhőszolgáltató részére értékesítő távhőtermelő 
változás

10

20 b) egyéb esetben
az adott engedély 

kiadása díjának 20%-a,
de legalább 100

21

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához 
való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő 
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

22 a) távhőtermelő esetében

23 aa) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében 200

24
ab) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

500

25
ac) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges hőteljesítmény 
esetében

1000

26 ad) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében 3000

27 b) távhőszolgáltató esetében

28 ba) 1000 lakásszámig 100

29 bb) 1001–2000 lakásszám esetében 200

30 bc) 2001–10 000 lakásszám esetében 300

31 bd) 10 001–50 000 lakásszám esetében 500

32 be) 50 000 lakásszám felett 1500

32/A.
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése 
iránti kérelem elbírálása

100

33

34

35

36

37

38

39

40 Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség 50
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelete
a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság 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) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 1.  melléklet VII.  pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében a „VALOR HUNGARIAE” szövegrész helyébe 
a „HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 1. és 4. sora.

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

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 3. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

„V. Tulajdonosi joggyakorló: a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

 1.
 Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt 

Felelősségű Társaság
 09-09-031988  2022. december 31.

”
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Az agrárminiszter 55/2020. (XI. 4.) AM rendelete
természetvédelmi területek létesítéséről vagy védettségének fenntartásáról szóló egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában, továbbá az 1−4. § vonatkozásában a 85. § 
(2)  bekezdés 11.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 
11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása

1. § (1) A  Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.) 
KvVM rendelet [a továbbiakban: 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet] 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § (1) A 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 1. §-ában a „452,2” szövegrész helyébe a „451,92” szöveg lép.
 (2) A 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 2. §-ában a „8,4” szövegrész helyébe a „8,51” szöveg lép.
 (3) A 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 3. §-ában az „58,4” szövegrész helyébe az „59,60” szöveg lép.

2. A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 
szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. § (1) A  Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 
12/2007.  (III. 30.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet] 1.  melléklete helyébe 
a 4. melléklet lép.

 (2) A 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § (1) A 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 1. §-ában a „331,7” szövegrész helyébe a „331,55” szöveg lép.
 (2) A 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 2. §-ában a „81,4” szövegrész helyébe a „79,77” szöveg lép.

3. A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 
szóló 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet módosítása

5. § (1) A  Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 
29/2007.  (X. 6.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet] 1. számú melléklete helyébe 
a 6. melléklet lép.

 (2) A 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § (1) A 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet 1. §-ában a „307,9” szövegrész helyébe a „308,31” szöveg lép.
 (2) A 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet 2. §-ában a „46,9” szövegrész helyébe a „46,86” szöveg lép.
 (3) A 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet 4. §-ában a „Balatoni” szövegrész helyébe a „Balaton-felvidéki” szöveg lép.

4. A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló  
35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

7. § (1) A  Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 35/2007. (X. 18.) 
KvVM rendelet [a továbbiakban: 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet] 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

 (2) A 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

8. § (1) A 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. §-ában a „310,9” szövegrész helyébe a „310,52” szöveg lép.
 (2) A  35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2.  §-ában a „melléklet, fokozottan” szövegrész helyébe a „melléklet, 29,61 ha 

kiterjedésű fokozottan” szöveg lép.
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5. A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló  
37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

9. §  A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 
[a továbbiakban: 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület kiterjedése 23,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait 
az 1. melléklet tartalmazza.”

10. §  A 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a 10. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

11. § (1) A  37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1.  §-ában a  „védetté nyilvánított” szövegrész helyébe a  „védetté és egyben 
fokozottan védetté nyilvánított” szöveg lép.

 (2) A  37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1.  §-ában a  „védettségét fenntartom” szövegrész helyébe a  „védettségét és 
fokozottan védettségét fenntartom” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése.

6. A Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló  
72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

13. §  A Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 
[a továbbiakban: 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Szársomlyói természetvédelmi terület kiterjedése 224,74 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait 
az 1. számú melléklet, 125,05 ha kiterjedésű fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait 
a 2. számú melléklet tartalmazza.”

14. § (1) A 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 (2) A 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

15. §  A 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 1.  §-ában a  „Szársomlyói Természetvédelmi Területről” szövegrész helyébe 
a „Szársomlyói Természetvédelmi Terület bővítéséről” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Baranyahídvég külterület 062, 063, 065

3. Páprád külterület 052, 053, 054, 055, 056, 057, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 
092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 
0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116

4. Sámod külterület 017, 018

5. Vajszló külterület 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 
0168, 0169, 0171/2

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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2. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„2. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási  
helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Páprád külterület 088 hrsz.-ból az
 Y X
571883,20 59566,58
571983,81 59539,46
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 2,5690 hektár kiterjedésű rész,
089 hrsz.-ból az
 Y X
571664,43 59195,12
571705,49 59234,68
571738,54 59261,31
571767,68 59291,70
571803,39 59321,56
571771,20 59202,31
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,7536 hektár kiterjedésű rész,
093 hrsz.-ból az
 Y X
571347,17 58855,67
571368,33 58855,52
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,0473 hektár kiterjedésű rész,
099 hrsz.-ból az
 Y X
571368,33 58855,52
571399,60 58857,01
571481,01 58883,41
571580,01 58950,29
571591,89 58963,93
571609,05 58981,97
571635,89 59016,73
571650,85 59054,14
571670,23 59186,30
571722,59 59170,93
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 2,4189 hektár kiterjedésű rész,
0100 hrsz.-ból az
 Y X
571112,70 59019,46
571153,44 58965,26
571158,28 58958,75
571186,38 58925,44
571222,29 58896,78
571276,44 58869,61
571315,15 58858,82
571347,17 58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 2,7201 hektár kiterjedésű rész
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A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”

3. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„3. számú melléklet a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Bükkhát erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Páprád külterület 089 hrsz.-ból az
 Y X
571664,43 59195,12
571705,49 59234,68
571738,54 59261,31
571767,68 59291,70
571803,39 59321,56
571771,20 59202,31
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 11,6745 hektár kiterjedésű rész,
090, 
091 hrsz.-ból az
 Y X
571234,43 59446,36
571209,70 59362,07
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,3194  hektár kiterjedésű rész,
093 hrsz.-ból az
 Y X
571192,82 59336,92
571199,95 59333,24
EOV koordináták által kijelölt vonal
és az
571368,33 58855,52
571347,17 58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonal között lévő 0,6248 hektár kiterjedésű rész,
096 hrsz.-ból az
 Y X
571027,94 59387,69
571039,82 59269,03
571049,50 59212,23
571079,00 59105,69
571093,97 59055,49
571107,62 59021,59
571112,70 59019,46
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 1,2951  hektár kiterjedésű rész,
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097, 098,
099 hrsz.-ból az
 Y X
571368,33 58855,52
571399,60 58857,01
571481,01 58883,41
571580,01 58950,29
571591,89 58963,93
571609,05 58981,97
571635,89 59016,73
571650,85 59054,14
571670,23 59186,30
571722,59 59170,93
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 6,9446 hektár kiterjedésű rész,
0100 hrsz.-ból az
 Y X
571112,70 59019,46
571153,44 58965,26
571158,28 58958,75
571186,38 58925,44
571222,29 58896,78
571276,44 58869,61
571315,15 58858,82
571347,17 58855,67
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,7327 hektár kiterjedésű rész

3. Vajszló külterület 0157 hrsz.-ból az
 Y X
569810,68 58807,28
569994,20 58747,00
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 9,2589 hektár kiterjedésű rész,
0158,
0160 hrsz.-ból az
 Y X
570181,67 59031,76
570185,92 59030,97
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,1460 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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4. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Serényfalva külterület 0159, 0160, 0169, 0173, 0179/1

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”

5. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„2. számú melléklet a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelethez

A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület fokozottan védett területének  
(egyben a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum magterületének) ingatlan-nyilvántartási  
helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Serényfalva külterület 0160 hrsz.-ból az
 Y X
754212,88 333804,45
753762,55 333502,03
753336,64 333220,07
753377,58 333171,87
753326,08 333159,98
753274,57 333123,67
753225,71 333064,90
753204,58 333046,41
753197,32 333004,81
753194,02 332955,95
753188,07 332941,42
753172,89 332938,78
753155,72 332932,17
753151,09 332914,35
753142,51 332898,50
753116,10 332866,80
753105,53 332852,28
753055,35 332862,18
753011,77 332860,86
752986,02 332869,44
752975,45 332875,39
752927,91 332899,82
752926,59 332981,04
752944,42 333128,95
752972,15 333281,48
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753017,71 333358,74
753082,42 333449,20
753157,04 333523,16
753142,51 333536,36
753077,80 333635,41
753101,57 333678,33
753109,49 333683,61
753118,08 333803,13
753116,10 333890,29
753138,55 333965,57
753140,53 334035,56
753137,23 334082,44
753190,05 334108,86
753252,78 334118,76
753316,17 334124,70
753317,49 334139,23
753381,54 334154,42
753460,78 334168,95
753481,25 334186,11
753524,83 334194,70
753559,17 334180,83
753604,07 334172,25
753649,63 334157,72
753669,44 334161,02
753680,01 334172,91
753702,46 334198,66
753715,66 334192,72
753722,27 334094,33
753629,16 334028,30
753633,13 333990,00
753670,76 334003,21
753763,21 333969,53
753785,66 334014,43
753809,43 333998,58
753833,20 334001,89
753867,54 334011,13
753956,68 334054,05
753994,32 334061,31
754048,46 333973,49
754088,74 333939,82
754125,06 333888,31
754181,85 333823,60
754212,88 333804,45
EOV koordinátákkal lehatárolt 79,7667 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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6. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Csabrendek külterület 0525/2, 0526, 0527/3, 0529/2, 0529/3, 0529/5, 0529/6, 0530

3. Sümeg külterület 0180, 0184, 0185/10
”

7. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„2. számú melléklet a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület fokozottan védett területének  
(egyben a Fehérsziklák Erdőrezervátum magterületének) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Csabrendek külterület 0525/2
”
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8. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Baktalórántháza külterület 0220 hrsz.-ból az 
 Y X
874926,75 296311,75
875015,50 296289,60
875017,31 296289,13
875126,81 296261,78
875294,25 296219,94
875294,31 296219,88
875354,75 296211,34
875341,12 296153,06
875216,50 295667,08
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 26,47 hektár kiterjedésű rész,
0222 hrsz.-ból az
 Y X
874423,43 296830,20
874862,82 296175,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 36,81 hektár kiterjedésű rész,
0224/1 hrsz.-ból az 
 Y X
874117,19 297279,41
874411,31 296847,94
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 34,34 hektár kiterjedésű rész,
0238/12 hrsz.-ból az 
 Y X
874034,81 299438,35
874052,56 299411,94
874150,00 299273,44
874239,12 299144,88
874314,75 299034,94
873680,75 298606,44
873698,72 298580,19
873705,52 298570,34
874004,94 298129,56
874174,10 297890,15
874178,95 297881,64
874194,51 297854,25
874257,45 297757,10
874335,87 297641,38
874016,87 297426,56
874108,00 297292,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 212,9 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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9. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„2. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület fokozottan védett területének  
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Baktalórántháza külterület 0222 hrsz.-ból az
 Y X
874423,43 296830,20
874807,75 296257,87
874795,38 296236,85
874779,69 296217,09
874762,31 296219,84
874750,69 296194,09
874697,12 296164,53
874683,31 296161,56
874659,44 296143,38
874650,19 296146,59
874634,81 296113,03
874620,81 296087,28
874589,69 296085,56
874567,75 296058,57
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 29,61 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlan az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű terület.”

10. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. melléklet a 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védett és egyben fokozottan védett  
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Bátorliget külterület 0296/3, 0296/7

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlan az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű terület.”
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11. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

koordináták alapján

2. Nagyharsány belterület 2297 hrsz.-ból az
 Y X
602111,60 57027,20
602118,55 57026,62
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2056 hektár kiterjedésű rész, 
2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2308

3. külterület 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0178, 0179/2, 0180, 0181, 0227, 0228, 0229/6, 0257, 
0260, 0266,
0268 hrsz.-ból az
 Y X
600856,63 56549,35
600865,71 56552,86
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0197 hektár kiterjedésű rész, 
0270 hrsz.-ból az
 Y X
600936,94 56581,88
600940,44 56584,20
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0071 hektár kiterjedésű rész,
0272, 0274, 
0275 hrsz.-ból az
 Y X
601346,42 56691,04
601348,29 56686,97
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0494 hektár kiterjedésű rész, 
0295

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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12. melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelethez
„2. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számai

A B C

1. Település Fekvés Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2. Nagyharsány külterület 0180,
0181 hrsz.-ból az
 Y X
600864,65 57466,88
600912,66 57472,02
600955,18 57476,76
600995,23 57479,45
601044,05 57482,96
601089,46 57485,43
601119,60 57486,77
601154,89 57489,66
601181,32 57491,83
601272,12 57497,93
601401,69 57104,72
601572,57 57099,78
601719,34 57100,41
601779,51 57106,15
601801,79 57109,97
601827,90 57128,75
601829,95 57143,35
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 25,0980 hektár kiterjedésű 
rész, 
0229/6 hrsz.-ból az
 Y X
600226,06 57055,09
600373,10 57097,33
600447,84 57110,17
600536,30 57132,88
600514,19 57215,13
600495,25 57278,86
600482,06 57325,14
600465,02 57384,68
600458,81 57406,49
600473,07 57412,20
600484,97 57416,97
600492,05 57419,68
600541,26 57434,77
600572,27 57439,13
600598,14 57442,85
600625,02 57447,15
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600651,96 57451,39
600715,68 57454,52
600761,71 57462,59
600782,10 57464,18
600861,19 57469,97
600864,63 57466,7
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 13,4721 hektár kiterjedésű rész,
0257

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek.”

A belügyminiszter 39/2020. (XI. 4.) BM rendelete
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  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  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény 78.  § b)  pontjában, valamint az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 
20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. és a  12. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CXXVIII. törvény 81.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2)  bekezdés 24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvény 82.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. 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 7. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvény 81.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  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 és a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi 
miniszterrel egyetértésben –,
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a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(6)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 8.  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 11. alcím tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 
20.  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 13. alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  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 14. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 25. és 27.  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 15. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  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 következőket rendelem el:

1. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és 
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1. §  A fegyverismereti vizsga, a  fegyverforgalmazási vizsga, a  lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a  fegyverekkel, 
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) 
BM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” 
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

2. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat A:8 mezőjében a „Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

3. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 
módosítása

3. §  A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1.  melléklet 
6. alcímében a „CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG” szövegrész helyébe a „CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG” szöveg lép.
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4. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 
módosítása

4. §  A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1.  mellékletében 
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

5. A bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

5. §  A bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 
szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1.  mellékletében a  „Csongrád” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád” 
szöveg lép.

6. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban 
az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre 
vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet módosítása

6. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az  igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, 
továbbá a  fizetendő díj mértékéről, valamint a  fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) 
BM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a  „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

7. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

7. §  A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 2.  melléklet 4.  pontjában 
foglalt táblázat C:7 mezőjében a  „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe 
a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

8. A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri 
közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges 
előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes 
szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet módosítása

8. §  A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint 
a  gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek 
mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet 1.  mellékletében 
a „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” 
szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati 
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló  
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

9. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának 
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a) 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:13 mezőjében a  „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” 

szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg,
b) 5.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében a  „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg
lép.
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10. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

10. §  Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a  „Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” 
szöveg lép.

11. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet módosítása

11. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 7. sorában a  „Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

12. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 
módosítása

12. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. mellékletében a „CSONGRÁD 
MEGYE” szövegrész helyébe a „CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE” szöveg lép.

13. A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének 
kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

13. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a  szolgálati jelvényének kiadásához 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 
7. sorában a  „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

14. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló  
13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

14. §  A vízügyi és a  vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 
3.  mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész 
helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

15. A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési 
eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 33/2018. (XII. 20.) BM rendelet 
módosítása

15. §  A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 33/2018. (XII. 20.) BM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 
A:6 mezőjében a  „Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a  „Csongrád-Csanád Megyei 
Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.

16. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelete
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dk)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 25.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 17. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„c) a  2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  SARS-CoV-2 vírusnak az  emberek 
számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő 
módosításáról és az  (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 2020/739 bizottsági 
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A 61/1999. EüM rendelet
a) 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

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

4. §  Ez a  rendelet a  2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  SARS-CoV-2 vírusnak 
az  emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele 
tekintetében történő módosításáról és az  (EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2020. június 3-i 
2020/739 bizottsági irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez
„3. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Biológiai tényezők csoportba való sorolása

 1. A jogszabály céljának megfelelően kizárólag azon tényezőket kell felvenni a besorolási listára, amelyekről ismeretes, 
hogy az  embert megfertőzik. Adott esetben fel van tüntetve az  említett tényezők toxikus és allergizáló hatása. 
Ki vannak zárva az olyan állati és növényi kórokozók, amelyekről ismeretes, hogy nem hatnak az emberre. A besorolt 
biológiai tényezők ezen első listájának összeállításakor a genetikailag módosított mikroorganizmusok nem kerültek 
figyelembevételre.

 2. A  besorolt tényezők listája az  említett tényezők egészséges munkavállalóra gyakorolt hatásán alapul. Nincsenek 
külön figyelembe véve az olyan személyekre gyakorolt sajátos hatások, akiknek érzékenységét egy vagy több egyéb 
ok befolyásolhatja, mint pl. előzetes betegség, gyógyszer alkalmazása, károsodott immunműködés, terhesség vagy 
szoptatás.
Az ilyen munkavállalók többletkockázatát a jogszabály által előírt kockázat értékelés részeként kell tekintetbe venni. 
Egyes ipari eljárások, egyes laboratóriumi munkák vagy olyan állatokkal végzett munkák esetében, amelyek során 
ténylegesen vagy potenciálisan fennáll a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők expozíciójának a veszélye, 
minden technikai óvintézkedésnek meg kell felelnie a rendeletben előírtaknak.
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 3. A  2–4. csoportba nem sorolt biológiai tényezők nincsenek automatikusan az  1. csoportba sorolva. Az  olyan 
tényezők esetében, amelyeknél egynél több fajról ismeretes, hogy kórokozó az ember számára, a lista azon fajokat 
foglalja magában, amelyekről ismeretes, hogy a  leggyakrabban okoznak betegségeket, valamint egy általánosabb 
utalást arra a  tényre, hogy ugyanazon nemzetséghez tartozó egyéb fajok is betegséget okozhatnak. Ha egy teljes 
nemzetség szerepel a biológiai tényezők besorolási listáján, ez úgy értendő, hogy a nem kórokozónak ismert fajok 
és törzsek ki vannak zárva.

 4. Ha valamelyik törzs gyengített vagy elvesztette virulensnek ismert génjeit, akkor az  anyatörzs besorolásához 
szükséges tartalom nem szükségképpen alkalmazandó, a  megfelelő munkahelyi kockázat értékeléstől függően. 
Például amikor egy ilyen törzs kórmegelőző vagy gyógyászati célú termékként vagy annak részeként kerül 
alkalmazásra.

 5. Jelen lista összeállításához használt, besorolt tényezők nómenklatúrája összhangban van a  legújabb nemzetközi 
rendszertani megállapodásokkal és a lista elkészítésének időpontjában fennálló megnevezésekkel.

 6. A  besorolt tényezők listája a  lista összeállításának időpontjában fennálló tudományos álláspontot tükrözi. A  listát 
korszerűsíteni kell, mihelyt már nem tükrözi a tudomány legújabb álláspontját.

 7. Minden olyan vírus, amelyet emberben elkülönítettek, és amelyet a  jelen melléklet még nem vett figyelembe és 
nem sorolt be, minimálisan a 2. csoportba kerüljön besorolásra, kivéve ha bizonyítható, hogy azok emberben nem 
okoznak betegséget.

 8. Egyes harmadik csoportba sorolt biológiai tényezők, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, korlátozott 
fertőzésveszélyt jelenthetnek a munkavállalókra, mert általában belégzéssel nem fertőznek.

 9. A paraziták besorolásának megfelelő elkülönítési követelményei kizárólag a parazita életciklusának azon szakaszára 
vonatkoznak, amelyben a munkahelyen tartózkodó emberekre fertőzési veszélyt jelentenek.

 10. A  lista azon esetekben, amelyekben a biológiai tényezők allergizáló vagy mérgező hatást válthatnak ki, külön jelzi 
azt, ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy ha célszerű a veszélyeztetett személyek listáját tíz évnél tovább 
megőrizni.

 11. Az alábbi táblázatok „Megjegyzés” oszlopában az előbbiekben említettek jelzése az alábbi betűkkel történik:
11.1. A: Allergizáló hatás lehetséges.
11.2. D: Az  ezen biológiai tényező veszélyének kitett munkavállalók listáját az  utolsó ismert veszélyeztetettség 

időpontjától számított tíz évnél tovább meg kell őrizni.
11.3. T: Toxintermelés.
11.4. V: Hatékony oltóanyag áll rendelkezésre.

 12. BAKTÉRIUMOK ÉS HASONLÓ ORGANIZMUSOK

A B C

1. Biológiai tényező Csoport Megjegyzések

2. Actinobacillus actinomycetemcomitans 2  

3. Actinomadura madurae 2  

4. Actinomadura pelletieri 2  

5. Actinomyces gerencseriae 2  

6. Actinomyces israelii 2  

7. Actinomyces pyogenes 2  

8. Actinomyces spp. 2  

9. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2  

10. Bacillus anthracis 3  

11. Bacteroides fragilis 2  

12. Bartonella bacillifonnis 2  

13. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2  

14. Bartonella (Rochalinea) spp. 2  

15. Bordetella bronchiseptica 2  

16. Bordetella parapertussis 2  

17. Bordetella pertussis 2 V

18. Borrelia burgdorferi 2  
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19. Borrelia duttonii 2  

20. Borrelia recurrentis 2  

21. Borrelia spp. 2  

22. Brucella abortus 3  

23. Brucella canis 3  

24. Brucella melitensis 3  

25. Brucella suis 3  

26. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3  

27. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3  

28. Campylobacter fetus 2  

29. Campylobacter jejuni 2  

30. Campylobacter spp. 2  

31. Cardiobacterium hominis 2  

32. Chlamydia pneumoniae 2  

33. Chlamydia trachomatis 2  

34. Chlamydia psittaci (madarakat fertőző törzsek) 3  

35. Chlamydia psittaci (egyéb törzsek) 2  

36. Clostridium botulinum 2 T

37. Clostridium perfringens 2  

38. Clostridium tetani 2 T, V

39. Clostridium spp. 2  

40. Corynebacterium diphtheriae 2 T, V

41. Corynebacterium minutissimum 2  

42. Corynebacterium pseudotuberculosis 2  

43. Corynebacterium spp. 2  

44. Coxiella burnetii 3  

45. Edwardsiella tarda 2  

46. Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2  

47. Ehrlichia spp. 2  

48. Eikenella corrodens 2  

49. Enterobacter aerogenes/cloacae 2  

50. Enterobacter spp. 2  

51. Enterococcus spp. 2  

52. Erysipelothrix rhusiopathiae 2  

53. Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével) 2  

54. Escherichia coli, verocitotoxint képző törzsek (pl. O157:H7 vagy O103) 3**  

55. Flavobacterium meningosepticum 2  

56. Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2  

57. Francisella tularensis (A. típus) 3  

58. Francisella tularensis (B. típus) 2  

59. Fusobacterium necrophorum 2  

60. Gardnerella vaginalis 2  

61. Haemophilus ducreyi 2  

62. Haemophilus influenzae 2  

63. Haemophilus spp. 2  

64. Helicobacter pylori 2  

65. Klebsiella oxytoca 2  
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66. Klebsiella pneumoniae 2  

67. Klebsiella spp. 2  

68. Legionella pneumophila 2  

69. Legionella spp. 2  

70. Leptospira interrogans (minden szerovariáns) 2  

71. Listeria monocytogenes 2  

72. Listeria ivanovii 2  

73. Morganella morganii 2  

74. Mycobacterium africanum 3 V

75. Mycobacterium avium/intracellulare 2  

76. Mycobacterium bovis (a BCG törzs kivételével) 3 V

77. Mycobacterium chelonae 2  

78. Mycobacterium fortuitum 2  

79. Mycobacterium kansasii 2  

80. Mycobacterium leprae 3  

81. Mycobacterium malmoense 2  

82. Mycobacterium marinum 2  

83. Mycobacterium microti 3**  

84. Mycobacterium paratuberculosis 2  

85. Mycobacterium scrofulaceum 2  

86. Mycobacterium simiae 2  

87. Mycobacterium szulgai 2  

88. Mycobacterium tuberculosis 3 V

89. Mycobacterium ulcerans 3**  

90. Mycobacterium xenopi 2  

91. Mycoplasma caviae 2  

92. Mycoplasma hominis 2  

93. Mycoplasma pneumoniae 2  

94. Neisseria gonorrhoeae 2  

95. Neisseria meningitidis 2 V

96. Nocardia asteroides 2  

97. Nocardia brasiliensis 2  

98. Nocardia farcinica 2  

99. Nocardia nova 2  

100. Nocardia otitidiscaviarum 2  

101. Pasteurella multocida 2  

102. Pasteurella spp. 2  

103. Peptostreptococcus anaerobius 2  

104. Plesiomonas shigelloides 2  

105. Porphyromonas spp. 2  

106. Prevotella spp. 2  

107. Proteus mirabilis 2  

108. Proteus penneri 2  

109. Proteus vulgaris 2  

110. Providencia alcalifaciens 2  

111. Providencia rettgeri 2  

112. Providencia spp. 2  
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113. Pseudomonas aeruginosa 2  

114. Rhodococcus equi 2  

115. Rickettsia akari 3**  

116. Rickettsia canada 3**  

117. Rickettsia conorii 3  

118. Rickettsia montana 3**  

119. Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3  

120. Rickettsia prowazekii 3  

121. Rickettsia rickettsii 3  

122. Rickettsia tsutsugamushi 3  

123. Rickettsia spp. 2  

124. Salmonella arizonae 2  

125. Salmonella enteritidis 2  

126. Salmonella typhimurium 2  

127. Salmonella paratyphi A, B, C 2 V

128. Salmonella typhi 3** V

129. Salmonella (egyéb szerovariánsok) 2  

130. Serpulina spp. 2  

131. Shigella boydii 2  

132. Shigella dysenteriae (1. típus) 3** T

133. Shigella dysenteriae, az 1. típuson kívül egyéb 2  

134. Shigella flexneri 2  

135. Shigella sonnei 2  

136. Staphylococcus aureus 2  

137. Streptobacillus moniliformis 2  

138. Streptococcus pneumoniae 2  

139. Streptococcus pyogenes 2  

140. Streptococcus suis 2  

141. Streptococcus spp. 2  

142. Treponema carateum 2  

143. Treponema pallidum 2  

144. Treponema pertenue 2  

145. Treponema spp. 2  

146. Vibrio cholerae (az El Torral együtt) 2  

147. Vibrio parahaemolyticus 2  

148. Vibrio spp. 2  

149. Yersinia enterocolitica 2  

150. Yersinia pestis 3 V

151. Yersinia pseudotuberculosis 2  

152. Yersinia spp. 2  

12.1. Rövidítések:
12.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

12.2. Megjegyzések:
12.2.1. A listában szereplő biológiai tényezők esetében az „spp.” megjelölés olyan egyéb fajokra utal, 

amelyek emberi kórokozóként ismeretesek.
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 13. VÍRUSOK*

A B C

1. Biológiai anyagok Csoport Megjegyzések

2. Adenoviridae 2  

3. Arenaviridae    

4. LCM-Lassa-víruscsoport (régi világi arenavírusok):    

5. Lassa vírus 4  

6. Lymphocytás choriomeningitis vírus (neurotrop törzsek) 3  

7. Lymfocytás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek) 2  

8. Mopeia vírus 2  

9. Egyéb LCM-Lassa víruscsoportok 2  

10. Tacaribe-víruscsoport (újvilági arenavírusok):    

11. Guanarito vírus 4  

12. Junin vírus 4  

13. Sabia vírus 4  

14. Machupo vírus 4  

15. Flexal vírus 3  

16. Egyéb Tacaribe-víruscsoportok 2  

17. Astroviridae 2  

18. Bunyaviridae    

19. Belgrade (más néven Dobrava) 3  

20. Bhanja 2  

21. Bunyamwera vírus 2  

22. Germiston 2  

23. Oropouche vírus 3  

24. Sin Nombre (régebben: Muerto Canyon) 3  

25. Kalifornia encephalitis vírus 2  

26. Hantavírusok:    

27. Hantaan (Koreai haemorrhagiás láz) 3  

28. Seoul vírus 3  

29. Puumala vírus 2  

30. Prospect Hill vírus 2  

31. Egyéb hantavírusok 2  

32. Nairovírusok:    

33. Krími-kongói haemorrhagiás láz 4  

34. Hazara vírus 2  

35. Phlebovirusok:    

36. Rift Valley-láz 3 V

37. Phlebotomus-láz 2  

38. Toscana vírus 2  

39. Egyéb, ismerten kórokozó bunyavírusok 2  

40. Caliciviridae    

41. Hepatitis E vírus 3**  

42. Norwalk vírus 2  

43. Egyéb Caliciviridae 2  

44. Nidovirales (O)

45. Coronaviridae (F)  
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46. Betacoronavírus (G)

47. Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus (SARS-vírus) 3

48. Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) (j) 3

49. Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-vírus) 3

50. Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae 2

51. Filoviridae    

52. Ebola vírus 4  

53. Marburg vírus 4  

54. Flaviviridae    

55. Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3  

56. Közép-európai kullancs hordozta encephalitis vírus 3** V

57. Absettarov 3  

58. Hanzalova 3  

59. Hypr 3  

60. Kumlinge 3  

61. Dengue vírus, 1–4. típus 3  

62. Hepatitis C vírus 3**  

63. Hepatitis G vírus 3** D

64. Japán B encephalitis 3 V

65. Kyasanur Forest 3 V

66. Louping ill 3**  

67. Omsk (a) 3 V

68. Powassan 3  

69. Rocio 3  

70. Orosz tavaszi-nyári encephalitis (TBE) (a) 3 V

71. St. Louis encephalitis 3  

72. Wesselsbron vírus 3**  

73. Nyugat-nílusi láz vírusa 3  

74. Sárgaláz 3 V

75. Egyéb, ismerten kórokozó flavivirusok 2  

76. Hepadnaviridae    

77. Hepatitis B vírus 3** V, D

78. Hepatitis D vírus (Delta) (b) 3** V, D

79. Herpesviridae    

80. Cytomegalovírus 2  

81. Epstein-Barr vírus 2  

82. Herpesvirus simiae (B vírus) 3  

83. Herpes simplex vírus, 1. és 2. típus 2  

84. Herpes virus varicella-zoster 2  

85. Humán B-lymphotróp vírus (HBLV-HHV6) 2  

86. Humán herpeszvírus 7 2  

87. Humán herpeszvírus 8 2 D

88. Orthomyxoviridae    

89. Influenza vírusok A, B és C típus 2 V c)

90. Kullancs hordozta orthomyxoviridae: Dhori és Thogoto vírus 2  

91. Papovaviridae    

92. BK és JC vírus 2 D d)
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93. Humán papilloma vírusok 2 D d)

94. Paramyxoviridae    

95. Kanyaróvírus 2 V

96. Mumpszvírus 2 V

97. Newcastle-betegség vírus 2  

98. Parainfluenza vírusok, 1–4. típus 2  

99. Légúti óriássejtes vírus 2  

100. Parvoviridae    

101. Humán parvovírus (B 19) 2  

102. Picomaviridae    

103. Akut haemorrhagiás conjunctivitis vírus (AHC) 2  

104. Coxsackie vírusok 2  

105. Echo vírusok 2  

106. Hepatitis A vírus (humán enterovírus, 72. típus) 2 V

107. Poliovírusok 2 V

108. Rhinovírusok 2  

109. Poxviridae    

110. Bivalyhimlő vírus (e) 2  

111. Tehénhimlő vírus 2  

112. Elefánthimlő vírus (f ) 2  

113. Tehenészcsomó vírus 2  

114. Molluscum contagiosum vírus 2  

115. Majomhimlő vírus 3 V

116. Orf vírus 2  

117. Nyúlpestis vírus (g) 2  

118. Vaccinia vírus 2  

119. Variola (major és minor) vírus 4 V

120. Fehérhimlő vírus („Variolavírus”) 4 V

121. Yatapox vírus (Tana & Yaba) 2  

122. Reoviridae    

123. Coltivírus 2  

124. Humán rotavírusok 2  

125. Orbivírusok 2  

126. Reuvírusok 2  

127. Retroviridae    

128. Humán immun-elégtelenség vírus 3** D

129. Humán T-sejtes lymphotróp vírusok (HTLV), 1. és 2. típus 3** D

130. SIV (h) 3**  

131. Rhabdoviridae    

132. Rabies-vírus 3** V

133. Vesicular stomatitis vírus 2  

134. Togaviridae    

135. Alphavírusok    

136. Keleti ló encephalomyelitis 3 V

137. Bebaru vírus 2  

138. Chikungunya vírus 3**  

139. Everglades vírus 3**  
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140. Mayaro vírus 3  

141. Mucambo vírus 3**  

142. Ndumu vírus 3  

143. O’nyong-nyong vírus 2  

144. Ross River vírus 2  

145. Semliki Forest vírus 2  

146. Sindbis vírus 2  

147. Tonate vírus 3**  

148. Venezuelai ló encephalomyelitis 3 V

149. Nyugati ló encephalomyelitis 3 V

150. Egyéb ismert alphavírusok 2  

151. Rubivírus (rubella) 2 V

152. Toroviridae 2  

153. Be nem sorolt vírusok    

154. Lókanyaró vírus 4  

155. Még azonosítatlan hepatitis vírusok 3** D

156. A fertőző szivacsos encephalopathiákhoz (TSE) kapcsolódó szokatlan 
anyagok

   

157. Creutzfeldt–Jakob-betegség 3** D (d)

158. A Creutzfeldt–Jakob-betegség variánsa 3** D (d)

159. Szarvasmarhák szivacsos encephalopathiája (BSE) és egyéb rokon 
állati TSE-k (i)

3** D (d)

160. Gerstmann-Sträussler-Scheinker szindróma 3** D (d)

161. Még azonosítatlan hepatitis vírusok 3** D (d)

13.1. Rövidítések:
13.1.1. * Lásd jelen melléklet 7. pontját.
13.1.2. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.
13.1.3. (a) Kullancs hordozta encephalitis.
13.1.4. (b) A hepatitis D vírus csak a hepatitis B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte 

mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. Ebből következik, hogy a hepatitis B vírus elleni 
védőoltás védelmet biztosít a hepatitis D vírus (Delta) ellen, azon munkavállalóknak, akik 
a hepatitis B vírus által nem érintettek.

13.1.5. (c) Csak az A és B típusok esetében.
13.1.6. (d) Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.
13.1.7. (e)  Kétfajta vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy 

variánsa.
13.1.8. (f ) A tehénhimlő vírus variánsa.
13.1.9. (g) A Vaccinia vírus variánsa.
13.1.10. (h) Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírus megbetegedést okozna 

emberben. Elővigyázatosságként 3. biztonsági szint ajánlott a velük folytatott munka során.
13.1.11. (i)  Az állatokban előforduló egyéb TSE-ket előidéző anyagok okozta fertőzések emberben történő 

előfordulására nincsen bizonyíték. Ennek ellenére a 3.** kockázati csoportba sorolt anyagokra 
megállapított biztonsági intézkedések ajánlottak elővigyázatossági intézkedésként a laboratóriumi 
munka esetében, a scrapie (surlókór) azonosított anyagával folytatott laboratóriumi munka 
kivételével, amikor a 2. szintű elkülönítés elégséges.

13.1.12. (j) A 16. § (2) bekezdésével összhangban a SARS-CoV-2 vírust érintő nem propagatív diagnosztikai 
laboratóriumi munkát legalább a 2. biztonsági szinttel egyenértékű eljárásokat alkalmazó 
létesítményben kell végezni. A SARS-CoV-2 vírust érintő propagatív munkát olyan 3. biztonsági 
szintű laboratóriumban kell végezni, amelyben a légnyomás kisebb a külső környezeti 
légnyomásnál.
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 14. PARAZITÁK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Acanthamoeba castellani 2  

3. Ancylostoma duodenale 2  

4. Angiostrongylus cantonensis 2  

5. Angiostrongylus costaricensis 2  

6. Ascaris lumbricoides 2 A

7. Ascaris suum 2 A

8. Babesia divergens 2  

9. Babesia microti 2  

10. Balantidium coli 2  

11. Brugia malayi 2  

12. Brugia pahangi 2  

13. Capillaria philippinensis 2  

14. Capillaria spp. 2  

15. Clonorchis sinensis 2  

16. Clonorchis viverrini 2  

17. Cryptosporidium parvum 2  

18. Cryptosporidium spp. 2  

19. Cyclospora cayetanensis 2  

20. Dipetalonema streptocerca 2  

21. Diphyllobothrium latum 2  

22. Dracunculus medinensis 2  

23. Echinococcus granulosus 3**  

24. Echinococcus multilocularis 3**  

25. Echinococcus vogeli 3**  

26. Entamoeba histolytica 2  

27. Fasciola gigantica 2  

28. Fasciola hepatica 2  

29. Fasciolopsis buski 2  

30. Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2  

31. Hymenolepis diminuta 2  

32. Hymenolepis nana 2  

33. Leishmania brasiliensis 3**  

34. Leishmania donovani 3**  

35. Leishmania ethiopica 2  

36. Leishmania mexicana 2  

37. Leishmania peruviana 2  

38. Leishmania tropica 2  

39. Leishmania major 2  

40. Leishmania spp. 2  

41. Loa loa 2  

42. Mansonella ozzardi 2  

43. Mansonella perstans 2  

44. Naegleria fowleri 3  

45. Necator americanus 2  
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46. Onchocerca volvulus 2  

47. Opisthorchis felineus 2  

48. Opisthorchis spp. 2  

49. Paragonimus westermani 2  

50. Plasmodium falciparum 3**  

51. Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló) 2  

52. Sarcocystis suihominis 2  

53. Schistosoma haematobium 2  

54. Schistosoma intercalatum 2  

55. Schistosoma japonicum 2  

56. Schistosoma mansoni 2  

57. Schistosoma mekongi 2  

58. Strongyloides stercoralis 2  

59. Strongyloides spp. 2  

60. Taenia saginata 2  

61. Taenia solium 3**  

62. Toxocara canis 2  

63. Toxoplasma gondii 2  

64. Trichinella spiralis 2  

65. Trichuris trichiura 2  

66. Trypanosoma brucei brucei 2  

67. Trypanosoma brucei gambiense 2  

68. Trypanosoma brucei rhodesiense 3**  

69. Trypanosoma cruzi 3  

70. Wuchereria bancrofti 2  

14.1. Rövidítések:
14.1.1. ** Lásd jelen melléklet 8. pontját.

 15. GOMBÁK

A B C

1. Biológiai anyag Csoport Megjegyzések

2. Aspergillus fumigatus 2 A

3. Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3  

4. Candida albicans 2 A

5. Candida tropicalis 2  

6. Cladophialophora bantiana (régebben: Xylohypha bantiana, 
Cladosporium bantianum vagy trichoides)

3  

7. Coccidioides inunitis 3 A

8. Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans 
var. neofonnans)

2 A

9. Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A

10. Emmonsia parva var. parva 2  

11. Emmonsia parva var. crescens 2  

12. Epidermophyton floccosum 2 A

13. Fonsecaea compacta 2  

14. Fonsecaea pedrosoi 2  

15. Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3  
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16. Histoplasma capsulatum duboisii 3  

17. Madurella grisea 2  

18. Madurella mycetomatis 2  

19. Microsporum spp. 2 A

20. Neotestudina rosatii 2  

21. Paracoccidioides brasiliensis 3  

22. Penicillium marneffei 2 A

23. Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2  

24. Scedosporium prolificans (inflatum) 2  

25. Sporothrix schenckii 2  

26. Trichophyton rubrum 2  

27. Trichophyton spp. 2  
”

2. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez 
„4. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Védelmi intézkedésekre és szintekre vonatkozó jelzések

A B C

1.
A védelmi 

intézkedések iránya
Védelmi intézkedések Védelmi szintek

2. 2. 3. 4.

3. Munkahely A munkahelyet el kell különíteni 
minden más tevékenységtől 
ugyanabban az épületben

nem ajánlott igen

4. Legyen a munkahely 
légmentesen körülzárható  
a gázzal való fertőtlenítéshez

nem ajánlott igen

5. Berendezések A fertőzött anyagok és minden 
állat biztonsági fülkében, 
izolátorban vagy más 
megfelelően körülzárt módon 
való kezelése

adott esetben igen, levegővel 
való fertőzés 
esetén

igen
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6. Felszerelések A munkahely bemenő és 
kimenő levegőjének szűrése, 
például HEPA*-val vagy hasonló 
eszközökkel

nem igen, a kimenő 
levegőnél

igen, a be- 
és kimenő 
levegőnél

7. A munkahelyen a légköri 
nyomásnál kisebb 
levegőnyomást kell fenntartani

nem ajánlott igen

8. A felületek vízhatlansága, 
könnyű tisztíthatósága

igen,  
a munka- 
asztaloké és  
a padlóé

igen, a munka- 
asztaloké,  
a padlóé és  
a kockázat-
értékelés által 
meghatározott 
egyéb felületek 
esetében

igen,  
a munka- 
asztaloké,  
a falaké,  
a padlóé és  
a mennyezeté

9. Savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és fertőtlenítő 
szereknek ellenálló felületek

igen igen igen

10. Munkaszabályok A belépés korlátozása csak  
a kijelölt munkavállalókra

ajánlott igen igen, zsilipen 
át***

11. Hatásos vektorkontroll**, 
például a rágcsálók és rovarok 
ellen

igen igen igen

12. A fertőtlenítő eljárások 
meghatározása

igen igen igen

13. A biológiai tényezők 
biztonságos helyen való tárolása

igen igen igen, tárolás 
védett 
hozzáféréssel

14. A dolgozók kötelesek 
lezuhanyozni az elkülönített 
terület elhagyása előtt

nem ajánlott ajánlott

15. Hulladék Validált inaktiválási eljárás  
az állatok tetemének 
biztonságos ártalmatlanítására 
(pl. égetés)

ajánlott igen 
(rendelkezésre 
álljon) 

igen,  
a helyszínen

16. Egyéb 
rendelkezések

Saját felszerelés minden 
laboratóriumnak

nem ajánlott igen

17. Megfigyelőablak vagy azzal 
egyenértékű rendszer  
a bennlévők láthatóságának 
biztosításához

ajánlott ajánlott igen

 1. Megjegyzések:
1.1. A jelen mellékletben szereplő intézkedéseket a tevékenységek természete, a munkavállalót fenyegető 

kockázatok értékelése és a szóban forgó biológiai tényező tulajdonságai szerint kell alkalmazni.
1.2. A táblázatban az „ajánlott” szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben 

a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 239. szám 7617

 2. Rövidítések:
2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) – Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).
2.2. ** Vektorkontroll: kártevő-mentesítés.
2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip 

fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, 
amelyek egyidejűleg nem nyithatóak.”

3. melléklet a 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelethez 
„5. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

Elkülönítés az ipari folyamatok számára

A B C

1.
A védelmi 

intézkedések iránya
Védelmi intézkedések Védelmi szintek

2. 2. 3. 4.

3. Általános 
intézkedések

Az életképes 
mikroorganizmusokat olyan 
rendszerben kell kezelni, amely 
fizikailag elválasztja a műveletet 
a környezettől

igen igen igen

4. A zárt rendszerből kikerülő 
gázokat úgy kell kezelni, hogy

minimális 
legyen  
a kijutásuk

gátoljuk meg  
a kijutást

gátoljuk meg 
a kijutást

5. A mintavételt, az anyagok 
bevitelét egy zárt 
rendszerbe és az életképes 
mikroorganizmusok átvitelét 
egy másik zárt rendszerbe úgy 
kell elvégezni, hogy

minimális 
legyen  
a kijutás

gátoljuk meg  
a kijutást

gátoljuk meg 
a kijutást

6. A tenyésztőfolyadékokat a zárt 
rendszerből csak akkor szabad 
eltávolítani, ha az életképes 
mikroorganizmusokat

validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerrel 
inaktiválták

validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 
inaktiválták

validált 
kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel 
inaktiválták

7. A hermetikus zárásokat úgy kell 
kialakítani, hogy

minimális 
legyen  
a kijutás

megelőzzék  
a kijutást

megelőzzék  
a kijutást

8. Az ellenőrzött teret úgy kell 
kialakítani, hogy kiömlés esetén 
a zárt rendszer egész tartalma 
felfogható legyen

nem ajánlott igen

9. Az ellenőrzött tér legyen 
légmentesen körülzárható  
a gázzal való fertőtlenítéshez

nem ajánlott igen

10. Berendezések Dekontaminálási és tisztálkodási 
lehetőség biztosítása  
a személyzet számára

igen igen igen
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11. Felszerelések Az ellenőrzött térbe belépő 
és azt elhagyó levegőt 
HEPA-szűrővel* szűrni kell

nem ajánlott igen

12. Az ellenőrzött teret  
a légköri nyomásnál kisebb 
levegőnyomáson kell tartani

nem ajánlott igen

13. Az ellenőrzött teret megfelelően 
szellőztetni kell  
a légszennyezettség minimálisra 
csökkentéséhez

ajánlott ajánlott igen

14. Munkaszabályok A zárt rendszereket** 
ellenőrzött térben kell 
elhelyezni

ajánlott ajánlott igen, és 
erre a célra 
kialakított 
módon

15. Biológiai kockázatokra 
vonatkozó figyelmeztetések 
legyenek elhelyezve

igen igen igen

16. A belépés korlátozása csak  
a kijelölt munkavállalókra

ajánlott igen igen, 
légzsilipen*** 
keresztül

17. A személyzetnek zuhanyoznia 
kell az ellenőrzött terület 
elhagyása előtt

nem ajánlott igen

18. A személyzetnek védőruhát kell 
viselnie az előírt egyéni védelem 
mellett és ahhoz illeszkedően

igen, legalább 
védőruhá- 
zatot

igen, legalább 
védőruhá- 
zatot

igen, teljes 
ruhaváltás 
szükséges

19. Hulladék A lefolyók és zuhanyok vizét 
össze kell gyűjteni és inaktiválni 
kell a kiengedés előtt

nem ajánlott igen

20. A szennyvizek kezelése  
a végleges kiengedés előtt

inaktiválás 
validált kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel

inaktiválás validált 
kémiai vagy fizikai 
módszerekkel

inaktiválás 
validált 
kémiai 
vagy fizikai 
módszerekkel

 1. Megjegyzések:
1.1. A táblázatban az „ajánlott” szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, amennyiben 

a 3. §-ban említett becslés eredményei azokat nem teszik feleslegessé.
1.2. A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai tényezők esetén a kockázatok értékelése alapján kell kiválasztani és 

kombinálni a különböző kategóriák alábbi védelmi követelményeit.
 2. Rövidítések:

2.1. * HEPA: High-Efficiency Particular Air(filter) – Nagyhatékonyságú szemcse lég(szűrő).
2.2. ** Zárt rendszer: olyan rendszer, amely fizikailag elválasztja a folyamatot a környezettől (pl. inkubátortartályok, 

tartályok stb.).
2.3. *** Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip 

fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg olyan ajtókkal kell elszigetelni, 
amelyek egyidejűleg nem nyithatóak.”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2020/5. határozata
 

Az ügy száma: Köf.5018/2020/5.
A tanács tagja: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Varga Eszter bíró
Az indítványozó: Debreceni Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–  megállapítja, hogy Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és nem lakás céljára szolgáló 

építmények építményadójáról szóló, 2012. június 28-tól 2015. március 31-ig hatályban volt 20/2012. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelete 4. §-a más jogszabályba, így a bírói indítványban hivatkozott, a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 6. §-ának c) pontjába ütközött;

–  megállapítja, hogy Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és nem lakás céljára szolgáló 
építmények építményadójáról szóló, 2015. április 1-jétől 2017. december 31-ig hatályban volt 7/2015.  
(II. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a 2016. december 31. napjáig terjedően más jogszabályba, így a bírói 
indítványban hivatkozott, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ának c) pontjába ütközött;

–  megállapítja, hogy a  fenti, más jogszabályba ütköző rendelkezések a  Debreceni Törvényszék előtt 
101.K.701.581/2020. számon folyamatban lévő perben nem alkalmazhatóak;

–  elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–  elrendeli, hogy határozatának közzétételére – a  kézbesítést követő nyolc napon belül – az  önkormányzati 

rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Az indítványozó előtt folyó per felperesét az  elsőfokú adóhatóság 2013–2016. évekre vonatkozóan évi 8 085 480 forint 
összegű építményadó különbözet megfizetésére kötelezte. A  felperes fellebbezése folytán eljárt alperes az  elsőfokú 
határozatot helybenhagyta. Ezen határozattal – valamint a felperes ingatlanán lévő többi építményt érintő határozatokkal – 
szemben a felperes keresettel élt. Elsődlegesen kérte az alperesi határozat megsemmisítését hivatkozva arra, hogy az annak 
alapjául szolgáló önkormányzati rendelet jogszabályba ütközik.

 [2] Az adó mértékét a vizsgált időszakokban hatályos Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  lakás és 
nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról szóló, 2012. június 28-tól 2015. március 31-ig hatályban 
volt 20/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör. 1.) 4.  §-a és Szajol Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról szóló, 2015. április 1-jétől 
2017. december 31-ig hatályban volt 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör. 2.) 4. §-a alapján 
1200 Ft/m2 összegben határozta meg.
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A bírói indítvány és az önkormányzat védirata

 [3] A mintaperben eljáró Debreceni Törvényszék végzésében indítványozta a  Kúria Önkormányzati Tanácsának 
(a  továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását. Az  indítványozó szerint az  Ör. 1. 4.  §-a és az  Ör. 2. 4.  §-a 
rendelkezése a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Htv.) 2016. december 31-ig hatályos 
6. §-ának c) pontjába ütközik.

 [4] Az indítványozó előadta, hogy a perrel érintett 12 915,9 m2 területű raktár építmény forgalmi értékét igazságügyi 
szakértő a  2013. évre 3 153 696 forintban, a  2014. évre 3 074 853 forintban, a  2015. évre 2 997 982 forintban, 
a 2016. évre 2 923 033 forintban állapította meg. Hangsúlyozta, hogy a felperes által hivatkozott és az alperes által 
sem vitatott megállapításokat tartalmazó szakvélemények azt állapították meg, hogy az építményadó évi összege 
több, mint kétszerese a  felperesi építmények tényleges értékének, továbbá a  szakértői vélemény értelmében 
a  magas mértékű adóztatás gyakorlatilag eladhatatlanná teszi az  ingatlant. Minderre tekintettel az  indítványozó 
szerint az  1200 forint/m² összegű adómérték alapján kivetett építményadó konfiskáló jellegűnek minősül. 
Álláspontja alátámasztásaként hivatkozott az  Önkormányzati Tanács Köf.5.024/2016/5., a  Köf.5.045/2013. és 
a Köf.5.038/2015. számú határozatokra.

 [5] 2020. július 8. napján az  indítványozó előtt folyó per felperese érdekelti részvétel engedélyezése iránti kérelmet 
terjesztett elő, amelyet az  Önkormányzati Tanács a  Köf.5.018/2020/4. végzésében elutasított. Az  Önkormányzati 
Tanács – figyelemmel arra, hogy a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 
általános szabályai csak a  normakontroll eljárások sajátosságaihoz igazodva alkalmazhatók ebben az  eljárásban – 
hangsúlyozta e  körben, hogy az  érdekelti részvétel engedélyezése iránti kérelmet előterjesztő vonatkozásában 
nem mutatható ki a  perbe lépéshez szükséges közvetlen érintettség az  önkormányzati normakontroll eljárás 
tárgya vonatkozásában, ez  az eljárás ugyanis az  önkormányzati rendelet törvényes megengedettsége tárgyában 
zajlik. A  közvetlen érdekeltsége az  indítványozó előtt folyó közigazgatási perben áll fenn, jelen önkormányzati 
normakontroll eljárásban közvetett érintettsége lehet csak, amely nem alapozza meg azt, hogy érdekeltként 
részt vegyen a  normakontroll eljárásban. Ráadásul az  Önkormányzati Tanács eljárásának kezdeményezésére 
(indítványozásra) való jogosultságot a  törvény csak meghatározott jogalanyoknak biztosítja, rögzítve ezzel 
az eljárásban résztvevők körét.

 [6] Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett 
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.

 [7] Az érintett önkormányzat védiratot nem nyújtott be.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

 [8] Az indítvány megalapozott.
 [9] Az Önkormányzati Tanács már több döntésében rámutatott arra, hogy bírói indítvány esetén mindig azt a  jogot 

vizsgálja, amelyet a  bírónak az  előtte folyó perben alkalmaznia kell. (Köf.5083/2012/4., Köf.5012/2016/4., 
Köf.5021/2018/4.) A perbeli ügyben a Htv. 2013–2016. adóévekben hatályos normaszövege jelenti az alkalmazandó 
jogot az Ör. 1. és Ör. 2.-ben megállapított adómérték törvényességének vizsgálata során.

 [10] Az Önkormányzati Tanácsnak az  indítvány alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az  indítvánnyal 
támadott önkormányzati rendelkezésekben meghatározott építményadó mértéke vagyont elvonó (konfiskáló) 
jellegűnek minősíthető-e.

 [11] Az Ör. 1. vitatott rendelkezése szerint:
„Az adó évi mértéke: a 3. § szerinti adóalap után 1200.-Ft/m2.”

 [12] Az Ör. 2 vitatott rendelkezése szerint:
„Az adó évi mértéke: a 3. § szerinti adóalap után 1200.-Ft/m2.”

 [13] Az Önkormányzati Tanácsnak kiterjedt ítélkezési gyakorlata van az  önkormányzati adóztatás konfiskáló jellegének 
a Htv. 6. § c) pontja alapján való megállapítása vonatkozásában.

 [14] A vizsgált időszakban a  Htv. 6.  § c)  pontja alapján „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: 
[…] c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, 
a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 
2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 
megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a  felső határ és 
a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 239. szám 7621

 [15] Bár a  Htv. 16.  § a)  pontja szövegében az  adó évi mértékének felső határa a  15.  § a)  pontja szerinti adóalap-
megállapításnál 1100 Ft/m2, azonban a  Htv. 6.  § c)  pontja a  Htv. 16.  § a)  pontjában meghatározott adómérték 
tekintetében is lehetővé teszi a  valorizált adómaximum megállapítását. Ez  építményadó esetén 2013. évben  
1722,9 Ft/m2, 2014. évben 1821,2 Ft/m2, 2015. évben 1852,1 Ft/m2, 2016-ban 1848,4 Ft/m2 volt. Így megállapítható, 
hogy a  törvényes adómaximumot az  Ör. 1. 4.  §-a és az  Ör. 2. 4.  §-a az  1200 Ft/m2 adómaximum megállapításával 
nem lépte túl.

 [16] Az indítványozó bíróság szerint az  adó mértéke a  Htv. 6.  § c)  pontját azért sérti, mert az  önkormányzat nem volt 
tekintettel az adózók teherviselő képességére.

 [17] A Htv. 6.  § c)  pontja három szempontot rendelt az  adómérték meghatározásához: az  önkormányzat 
az  adómértékben a  helyi sajátosságokat, az  adóalanyok teherbíró képességét és az  önkormányzat gazdálkodási 
követelményeit érvényesítheti. (Köf.5.001/2018/5. számú határozat [16] pont). A  vagyonadó mértékét pedig 
a  vagyontárgy értékével összefüggésben kell elsősorban mérlegelni, tehát az  nem szakadhat el az  adótárgy 
értékétől [Köf.5.038/2013/3., Köf.5.011/2015/4., Köf.5.036/2015/4 számú határozatai].

 [18] Az Önkormányzati Tanács Htv. 6.  § c)  pontjával kapcsolatban kialakult gyakorlata szerint az  az adómérték, amely 
évente a  vagyon értékének közel 60–70%-át teszi ki, súlyosan aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül 
felemészti az  adótárgyat. A  Köf.5.081/2012/4. számú ügyben az  Önkormányzati Tanács az  adótárgy értékének 
70%-át kitevő adót minősítette túlzónak azzal, hogy az  eloldódott a  vagyontömeg értékétől. A  Köf.5.024/2016/5. 
számú határozat pedig az ingatlan értékének 64%-át kitevő éves adómértéket tartotta konfiskálónak arra tekintettel, 
hogy a következő adóévekben az adóteher összege meghaladta a telek értékét.

 [19] Jelen esetben a fizetendő építményadó különbözet évi 8.085.480 forint, amely a perrel érintett 12 915,9 m2 területű 
raktár építmény forgalmi értékének az  indítványban hivatkozott szakértő megállapításai alapján 2013. évben 
256%-a, 2014. évben 262%-a, 2015. évben 269%-a, míg 2016. évben 276%-a. Erre tekintettel a  2013–2016. évek 
vonatkozásában kétséget kizáróan megállapítható az, hogy az építményadó vagyont elvonó, konfiskáló jellegű, hisz 
a fizetendő építményadó különbözet az adótárgy forgalmi értékének több, mint két és félszerese.

 [20] Az Önkormányzati Tanács a  fentiekre tekintettel a  Kp. 146.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján megállapította, hogy 
az  Ör. 1. 4.  §-a és az  Ör. 2. 4.  §-a a  bírói indítványban megjelölt Htv. 6.  § c)  pontjába ütközött. Az  Önkormányzati 
Tanács a Kp. 147. § (2) bekezdése szerint a jogbiztonság védelme érdekében a más jogszabályba ütköző jogszabályi 
rendelkezések általános alkalmazási tilalmának mellőzésével csak az  indítvánnyal érintett ügyre vonatkozó 
alkalmazási tilalom elrendelését tartotta indokoltnak.

A döntés elvi tartalma

 [21] Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló normakontroll eljárásban az  indítványozás jogát csak 
a  törvényben meghatározott jogalanyok (szervek) gyakorolhatják, így az  eljárásban részt vevők köre törvényileg 
rögzített.

 [22] A vagyonadó mértéke súlyosan aránytalannak minősül, ha a  fizetendő építményadó többszörösen meghaladja 
az adótárgy forgalmi értékét.

Záró rész

 [23] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [24] Az Önkormányzati Tanács az  általános alkalmazási tilalom mellőzéséről az  eset körülményeinek mérlegelése után 

a Kp. 147. § (2) bekezdése szerint döntött.
 [25] Jelen eljárásban mint a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára 

irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.
 [26] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététele  

a Kp. 142. § (3) bekezdésén alapul.
 [27] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. szeptember 29.

Dr. Patyi András s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Varga Eszter s. k., bíró
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A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5021/2020/6. határozata
 

Az ügy száma: Köf.5021/2020/6.
A tanács tagja: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Varga Eszter bíró
Az indítványozó: Szegedi Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Makó Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–  megállapítja, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  helyi adókról szóló 51/2011. (XII.  15.) 

önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 3.  § (6)  bekezdése más jogszabályba ütközik, ezért azt 
hatálybalépése napjára visszamenőlegesen, 2020. január 1-jei hatállyal megsemmisíti;

–  elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–  elrendeli, hogy határozatának közzétételére – a  kézbesítést követő nyolc napon belül – az  önkormányzati 

rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Az indítványozó három ügyben felfüggesztette a per tárgyalását, és hasonló szövegezésű, 2020. július 1. napján kelt 
indítványaival a Kúria Önkormányzati Tanácsához (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) fordult.

 [2] Az indítványozó előtt folyó perek felpereseit Makó Város jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság határozataival 
építményadó megfizetésére kötelezte a  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  helyi adókról 
szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) alapján. A  másodfokú hatóságként eljárt 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal mint az indítványozó előtt folyó perek alperese az elsőfokú határozatokat 
helybenhagyta. Az  indítványokkal érintett egyik per felperesét a  vizsgált adóévre 54 833 100 forint, a  másik 
ügy felperesét 49 300 000 forint, míg a  harmadik ügy felperesét 23 431 200 forint építményadó megfizetésére 
kötelezték. Mindhárom felperes makói székhelyű, külföldi érdekeltségű, legalább 250 főt foglalkoztató gazdasági 
társaság.

 [3] Az építményadó mértékét az  Ör. 2020. január 1-jétől hatályba lépett 3.  § (6)  bekezdése határozta meg 
a  következőképp: „[a]z adó mértéke a  legalább 250 főt foglalkoztató adóalanyok esetében a) a  vállalkozási 
tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek után 1500 Ft/m²/év, b) a  vállalkozási tevékenységhez 
kapcsolódó épületek, épületrészek után 1000  Ft/m²/év, c) az egyéb épület, épületrész után 600  Ft/m²/év.”

A bírói indítvány és az önkormányzat védirata

 [4] Az indítványozó kezdeményezte az Önkormányzati Tanácsnál az Ör. 3. § (6) bekezdésének törvényességi vizsgálatát 
és megsemmisítését, valamint e törvényellenes rendelkezés konkrét és általános alkalmazási tilalmát.

 [5] Az indítványozó szerint az  Ör. vitatott rendelkezése törvényellenes, egyrészt mert egy adott adóalanynál 
foglalkoztatottak létszáma az  építményadó kivetése szempontjából a  legkevésbé sem tekinthető jelentős, 
az  építménnyel összefüggő körülménynek. Másrészről megállapítható az  is, hogy az  építményadó ilyen jellegű 
szabályozása Makó Városban csupán szelektív, jól behatárolható adóalanyi kört érint, különösen az  indítványozó 
előtt folyó per felpereseit, a három külföldi hátterű céget. Harmadrészről az Ör. olyan adóztatási szempontot juttat 
érvényre, amely eredményét tekintve valójában ugyanazon körülmény miatt (több ember foglalkoztatásához 
nagyobb alapterület szükséges) kétszeresen adóztatja meg az adóalanyt.
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 [6] Az indítványozó megállapította, hogy az  önkormányzati jogalkotó a  250 főt foglalkoztató cégek esetében úgy 
alkalmazott háromszor akkora mértékű építményadót a  kevesebb foglalkoztatotti létszámú vállalkozásokhoz 
képest, hogy a foglalkoztatotti létszám mint különbségtétel az adó alapjánál nem jelenhet meg, ez az építményadó 
rendszerétől idegen elem, az  ingatlanok értékéhez semmilyen módon nem kötődik. Az  ilyen szabályozás egyben 
diszkriminatív, vagyis sérti a törvényben és Alaptörvényben is biztosított egyenlő bánásmódhoz való jogot, hiszen 
nem tárgyilagos megítélés szerinti észszerű szempontok alapján tesz különbséget összehasonlítható helyzetben 
lévő csoportok között, és a szabályozás nem legitim célt szolgál. Az indítványozó továbbá részletesen ismertette azt 
is, hogy az Ör. építményadóval összefüggő módosításának körülményei rendkívül aggályosak.

 [7] Az indítványozó szerint az  Ör. 3.  § (6)  bekezdésében meghatározott építményadó mértéke sérti a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Htv.) 7.  § g)  pontját, az  egyenlő bánásmód követelményét  
[az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban: 
Ebktv.) 8.  § t)  pontját, 9.  §-a alapján az  Ebktv. 1.  §-át], valamint a  törvény előtti egyenlőséget [Alaptörvény 
XV.  cikk (1)  bekezdése], az  Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdésében rögzített teherbíró képesség elvét és 32.  cikk 
(3)  bekezdésében rögzített azon követelményt, hogy az  önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes.

 [8] Az Önkormányzati Tanács a  három indítványt a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(a  továbbiakban: Kp.) 139.  §-a alapján alkalmazandó Kp. 31.  § (1)  bekezdése alapján egyesítette, tekintettel arra, 
hogy a perek tárgya megegyezik, és ugyanazon önkormányzati rendelet ugyanazon rendelkezése törvényességének 
egyező indokoláson nyugvó felülvizsgálatára irányul.

 [9] Az Önkormányzati Tanács a  Kp. 140.  § (1)  bekezdése szerint alkalmazandó 42.  § (1)  bekezdése alapján az  érintett 
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.

 [10] Az önkormányzat védiratában előadta, hogy a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló  
2004. évi XXXIV. törvényben (a  továbbiakban: KKVtv.) foglaltak alapján határozta meg az  adóalanyok körét. 
Megjegyezte, hogy az  adóemelés nemcsak a  három külföldi hátterű, hanem összesen húsz vállalkozást érintett, 
melyek között van magyar cég is. Álláspontja szerint a kétszeres adóztatás sem állja meg a helyét, hisz vannak olyan 
250 fő alatti vállalkozások, melyek nagyobb ingatlantulajdonnal rendelkeznek, de kevesebb az árbevételük, mégis 
több adót kötelesek fizetni. Utalt arra is, hogy a hazai kis- és középvállalkozások (a  továbbiakban: KKV) védelmét, 
támogatását szem előtt tartotta a  jogszabály megalkotásánál, ezzel lényegében az  Ebktv. hatálya alá is tartozó 
pozitív diszkriminációt alkalmazva biztosított előnyt a jogalkotó a KKV-k részére.

 [11] Az önkormányzat megjegyezte azt is, hogy a 2013. év óta nem emelkedett az  építményadó mértéke, az  elmúlt 
években tapasztalható dinamikus gazdasági növekedés mutatószámai alapozták meg a  legalább 250 főt 
foglalkoztató nagyvállalati adóalanyokat érintő építményadó mértékének emelését. Az  önkormányzat a  rendelet 
megalkotására vonatkozóan kifejtette, hogy az  előterjesztéssel kapcsolatosan folyamatos egyeztetések zajlottak, 
emiatt csak a 2019. november 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor az Ör. módosítására. Mindezekre 
tekintettel kérte az önkormányzat az indítvány visszautasítását.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

 [12] Az indítvány megalapozott.

 [13] I. Az Önkormányzati Tanácsnak az  indítvány alapján először abban a  kérdésben kellett állást foglalnia, hogy 
az indítvánnyal támadott önkormányzati rendelkezés az építményadó mértékét a Htv. 7. § g) pontjának megfelelően 
határozza-e meg.

 [14] A Htv. 7.  § g)  pontja szerint „[a]z önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: […] g) az  adóalap 
fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok 
összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek 
és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.”

 [15] Az Önkormányzati Tanács leszögezi, hogy bár a  vagyonadó – így az  építményadó – mértékét a  vagyontárgy 
értékével összefüggésben kell elsősorban mérlegelni, és az  nem szakadhat el az  adótárgy értékétől 
(Köf.5.038/2013/3., Köf.5.011/2015/4., Köf.5.036/2015/4. számú határozatok), ugyanakkor a Htv. 2016. december 31-ig 
hatályban volt 6.  § c)  pontjával összefüggésben kialakított ítélkezési gyakorlat a  Htv. 2017. január 1-jétől 
alkalmazandó 7.  § g)  pontja esetén már csak további más szempontok figyelembevételével alkalmazható. A  Htv. 
7. § g) pontja az önkormányzat mozgásterét az adómegállapítás terén már másképpen, egymásra épülő kritériumok 
megfogalmazásával szabályozza (Köf.5.003/2020/3. számú határozat), amely alapján az  adóalap fajtája, az  adó 
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mértéke, a  rendeleti adómentesség és adókedvezmény úgy állapítható meg, hogy azok összességükben egyaránt 
megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az  adóalanyok széles 
körét érintően az  adóalanyok teherviselő képességének. (Köf.5.002/2018/5. számú határozat [27] pont) E  három 
kritériumot szem előtt tartva szükséges tehát az  adó mértékét, az  adómentességet és adókedvezményeket 
az önkormányzati rendeletben meghatározni.

 [16] Az Önkormányzati Tanács lényeges szempontként utal arra, hogy az  önkormányzat a  kedvezmények és 
mentességek megállapításával is eleget tehet a  differenciált adómegállapítás követelményének, különösen, ha 
a megállapított adómérték a törvényi minimumhoz közelít. (Köf.5.034/2019/6. határozat [35] pont)

 [17] A fenti jogelvek mentén vizsgálva az Ör. támadott rendelkezését az Önkormányzati Tanács az alábbiakat állapította 
meg.

 [18] Az Ör. 2.  §-a kimondja, hogy: „[a]z építményadó alapja az  építmény négyzetméterben számított hasznos 
alapterülete. […]” Ezt követően az Ör. vitatott 3. § (6) bekezdése az építményadó mértékét állapítja meg, mégpedig 
úgy, hogy a  legalább 250 főt foglalkoztató adóalanyok vonatkozásában egy magasabb adótétel bevezetésével 
a korábbi adó mértékét 2020. január 1-jétől a háromszorosára felemeli.

 [19] Az Önkormányzati Tanács a  telekadó mértékére vonatkozó rendelkezés törvényességét vizsgáló Köf.5001/2013. 
számú határozatában – az Alkotmánybíróság határozataira utalással – megállapította, hogy „a vagyoni típusú adók 
célja az  arányos közteherviselés elvének megvalósítása: a  vagyonadó alapja minden adóalany vonatkozásában 
ugyanaz, a  vagyontömeg, jelen esetben az  ingatlantulajdon. Az  adókötelezettség törvényi okból, a  tulajdonolt 
vagyontömegre tekintettel keletkezik”. Ez  azt jelenti, hogy a  kötelezettség tartalma, mértéke a  vagyontömeg 
értékéhez – amely egyben az  adóalany teherviselő képességét is jelenti – igazodó kell legyen. Ez  az  alapja 
a vagyonadók esetében az adózókkal szembeni azonos (önkormányzati) jogalkotói elbánásnak. E megállapítás igaz 
az építményadó vonatkozásában is. A vagyontömeg és a foglalkoztatottak létszáma között közvetlen reláció pedig 
nem mutatható ki.

 [20] Az Ör. indítvánnyal támadott rendelkezése nem a  fenti jogelv figyelembevételével differenciálja az  építményeket 
terhelő adómértéket, hanem azt olyan jellemzőhöz (a  foglalkoztatottak számához) köti, amely nem tekinthető 
vagyoni értékben, m2-ben kifejezhetőnek, és nem minősül az adózók egy csoportját megillető adókedvezménynek 
sem.

 [21] Az Önkormányzati Tanács az  önkormányzat védiratában hivatkozott érvet, miszerint a  KKV-k védelmét szolgálja 
az Ör. vitatott rendelkezése, sem tartja megalapozottnak. Ahhoz ugyanis, hogy egy vállalkozás KKV-nak minősüljön, 
nem elégséges csak a  foglalkoztatottak létszámát figyelembe venni. KKV-nak minősül az  a  vállalkozás, amelynek 
összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. [KKVtv. 3. §]

 [22] Az Ör. indítvánnyal támadott rendelkezése azonban csak az  egyik törvényi feltételt emeli ki, holott a  törvény 
mindkét feltétel együttes teljesülését kívánja meg a  kedvezményezetti pozíció elnyeréséhez. Ennek jogpolitikai 
indoka azzal magyarázható, hogy egy vállalkozás volumene és tőkeereje a foglalkoztatotti létszám és az árbevétel 
vagy mérlegfőösszeg mutatószámaival reprezentálható leginkább, hiszen előfordulhat kisebb foglalkoztatotti 
létszám mellett is magasan jövedelmező tevékenység folytatása, vagy magasabb foglalkoztatottság ellenére is lehet 
kevésbé tőkeerős egy vállalkozás. Ez  azonban független attól a  ténytől, hogy az  adókötelezettség megállapítása 
során az Ör. eltért a Htv. 7. § g) pontjában írt feltételektől.

 [23] Az Önkormányzati Tanács a fentiek alapján megállapította, hogy az indítvánnyal támadott Ör. 3. § (6) bekezdésében 
az építményadó meghatározásának módja a Htv. 7. § g) pontjába ütközik.

 [24] II. Az Önkormányzati Tanács jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy eljárásában a  helyi norma más jogszabályba 
ütközésének megállapítására irányuló indítványt az  alaptörvényi összefüggéseket is értékelve vizsgálja. 
Ugyanakkor a helyi norma más jogszabály közbejötte nélküli, közvetlenül Alaptörvénybe ütközését állító indítványt 
(indítványrészt) az  Önkormányzati Tanácsnak nincs hatásköre vizsgálni, figyelemmel az  Alaptörvény T)  cikk 
(2)  bekezdésére, valamint 25.  cikk (2)  bekezdésére. Minderről az  indítványozónak is hivatalos tudomása van, hisz 
a Köf.5.041/2019/4. számú határozat [31] pontja, a Köf.5.014/2020/9. számú határozat [19] pontja már korábban is 
erre hívta fel a figyelmet.

 [25] Az indítványban támadott önkormányzati rendelkezés vonatkozásában az  Önkormányzati Tanács tehát már 
megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjába ütközik, azaz jogszabálysértő, ezért annak a hatálybalépés napjára 
visszamenőleges (ex tunc) megsemmisítéséről rendelkezett.
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 [26] Az Ör. támadott rendelkezésének megsemmisítése okán az  indítványban részletezett további jogszabálysértést 
érdemben nem vizsgálta már, az  egyenlő bánásmód követelményébe ütközés kapcsán mindössze rámutat, 
hogy az  indítványozó által hivatkozott Ebktv. 1.  §-a szerinti egyenlő bánásmód követelményének sérelme szoros 
összefüggésben áll az Alaptörvény XV. cikkébe foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmával, de e két szabályozás 
nem azonos, bár mind a  hátrányos megkülönböztetés tilalma, mind az  egyenlő bánásmód követelményének 
megítélésekor a  csoportképzés szabályainak van kiemelt jelentősége. Kimunkált alapelv az, hogy a  homogén 
csoportba tartozók azonos, az  eltérők eltérő kezelésre tarthatnak igényt. Homogén csoportba azok a  személyek 
tartoznak, akik azonos ismérveken alapuló, összehasonlítható helyzetben vannak (Köf.5.033/2014/4. határozat  
[27] pont).

 [27] A bírói indítvány szerint kérdéses az  Ör. 3.  § (6)  bekezdésének normatív jellege, mert az  összesen húsz adózót 
érint, melyek közül makói székhelyű vállalkozás csak az  a  három külföldi tulajdonban lévő társaság, akikre 
az adóemelésből származó adótöbblet 82%-a terhelődik. Erre figyelemmel állította az indítványozó, hogy a 250 főt 
meghaladó foglalkoztatotti létszámmal rendelkező adózók vonatkozásában az önkormányzat az Ebktv. 8. § t) pontja 
és 9. §-a szerinti közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, mely megkülönböztető elbánás nem legitim 
célt szolgál.

 [28] Az adómértéket ugyanakkor nem teszi törvénysértővé önmagában az  a  tény, hogy az  adóalanyt az  azonos 
övezetben lévő, más adóalanyok tulajdonát képező ingatlanoknál nagyobb kiterjedésű telke miatt magasabb évi 
adófizetési kötelezettség terheli. Nem jelenti a  szabályozás diszkriminatív jellegét az, ha az  érintett adóköteles 
területekre kivetett – több adóalanyt érintő – telekadó több mint 95%-át egyetlen adóalany az érintett terület adott 
időszakban (adóévben) fennálló tulajdonosi szerkezete miatt köteles megfizetni (Köf.5028/2019/5. sz. határozat  
[26] pont). Jelen ügy tárgya nem telekadóra, hanem építményadóra vonatkozik, de az  említett ügyben tett elvi 
jellegű megállapítások irányadók az építményadó vonatkozásában is.

 [29] 2017. január 1-jét követően hatályos, az adóalanyok szélesebb köréhez igazodó adótényállás törvényi megállapítása 
adott esetben az  önkényességet zárja ki, akár akként valósul meg a  szabályozás, hogy az  jogszerű indok nélkül 
kifejezetten egyénre szóló, akár úgy, hogy homogénnek tekinthető társadalmi csoportba tartozó jogalanyok 
jogszerű indok nélküli megkülönböztetését valósítja meg. A  településpolitikai mérlegelésen alapuló szabályozás 
okszerűsége ezen korlátokba ütközés hiányában általában nem vizsgálható felül (Köf.5.002/2020/4. számú határozat 
[33] pont).

 [30] Az Önkormányzati Tanács megjegyzi, hogy az  Ör. nemcsak az  indítványozó előtt folyó per külföldi érdekeltségű 
felperesei vonatkozásában állapított meg fokozott adóterhet, hanem az  azonos helyzetben lévő további tizenhét 
– részint magyar tulajdonú – vállalkozást is érintett, illetve mindazon további adózókat, akiknél a  foglalkoztatotti 
létszám eléri vagy meghaladja a 250 főt. A  foglalkoztatottság mértéke alapján képzett homogén csoporton belüli 
egyéb hátrányos megkülönböztetésre utaló körülmény (ilyen lehet például a tulajdonosi szerkezet) hiányában nem 
állapítható meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértése.

 [31] Az Ebktv. hivatkozott rendelkezésének megsértése kapcsán lényeges annak kiemelése, hogy a  törvény 12.  §-a 
alapján „[a]z egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények az  e  fejezetben, valamint külön 
jogszabályokban meghatározott eljárások során – így különösen személyiségi jog érvényesítése iránti per, 
munkaügyi per, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per, valamint fogyasztóvédelmi, munkaügyi vagy 
szabálysértési hatóságok eljárása során – érvényesíthetőek.” E  rendelkezés alapján az  egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatti igényeket nem az indítványozó, hanem az adózó tudja érvényesíteni.

 [32] III. Az Önkormányzati Tanács az  Ör. rendelkezése Htv. 7.  § g)  pontjába ütközését tehát megállapította, ezért 
a  Kp. 146.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján az  Ör. 3.  § (6)  bekezdésébe foglalt jogszabálysértő rendelkezést 
megsemmisítette.

 [33] A normakontroll eljárásban főszabály szerint a  megsemmisített önkormányzati rendelet, illetve annak 
megsemmisített rendelkezése az  Önkormányzati Tanács határozatának közzétételét követő napon veszíti hatályát 
[Kp. 146.  § (3)  bekezdése]. Az  Önkormányzati Tanács az  önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése 
hatályvesztésének időpontját ettől eltérően is megállapíthatja, ha azt a  jogbiztonság vagy az  önkormányzati 
rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja [Kp. 146.  § (4)  bekezdése]. Jelen 
esetben az  Önkormányzati Tanács a  jogsértés súlyára tekintettel az  indítvánnyal támadott rendelkezést annak 
hatálybalépésének időpontjára, 2020. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.
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 [34] Mivel jelen ügyben az  önkormányzati rendelet támadott rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más 
jogszabályba ütközésének megállapítására bírói indítvány alapján került sor, az  Ör. megsemmisített rendelkezése 
a  törvény, azaz a Kp. 147. § (1) bekezdése erejénél fogva (ex lege) nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban 
lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő 
egyedi ügyben.

 [35] Az Önkormányzati Tanács az  indítványnak azon részét, amely az  Ör. támadott rendelkezése törvény előtti 
egyenlőség elvébe [Alaptörvény XV.  cikk (1)  bekezdése], az  Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdésében rögzített 
teherbíró képesség elvébe és 32.  cikk (3)  bekezdésében kimondott azon követelménybe, hogy az  önkormányzati 
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ütközésének megállapítására irányult, hatáskör hiányában nem 
vizsgálta a Kp. 142. § (2) bekezdése alapján.

 [36] Az Önkormányzati Tanács végül megállapítja, hogy az  Ör. egységes szerkezetben nincs feltöltve a  Nemzeti 
Jogszabálytárba, és hasonlóképpen nem található ekként az  önkormányzat honlapján sem. Tekintettel arra, 
hogy az  Ör. szövege az  indítvánnyal támadott részben megállapítható volt, az  Önkormányzati Tanács az  Ör. 
hatályos rendelkezéseinek törvényességét bírálta el. Mindazonáltal az  Önkormányzati Tanács felhívja az  érintett 
önkormányzat figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni a 2013. július 1. napját megelőzően 
hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően megváltoztatott és a  lekérdezés napján hatályos önkormányzati 
rendelet esetében a  rendelet lekérdezés napján hatályos, egységes szerkezetű szövegét és a  lekérdezés napját 
követő egy időállapotát [a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése].

A döntés elvi tartalma

 [37] A vagyontömeg és a  foglalkoztatottak létszáma között közvetlen reláció nem mutatható ki, ezért az  olyan 
szabályozás, amely az  építményadó mértékét a  foglalkoztatottak számához igazodóan differenciálja, sérti a  Htv. 
7.  § g)  pontját azáltal, hogy az  értékelt jellemző sem vagyoni értékben kifejezhetőnek nem tekinthető, sem 
adókedvezménynek nem feleltethető meg.

Záró rész

 [38] Az Önkormányzati Tanács az  indítványt a  Kp. 141.  § (2)  bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, 
a törvényellenesség jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 146. § (4) bekezdése alapján 
állapította meg.

 [39] Adott jogszabályellenesnek minősített rendelkezés vonatkozásában a folyamatban lévő ügyben való és az általános 
alkalmazás tilalmát a Kp. 147. § (1) bekezdése mondja ki.

 [40] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététele a Kp. 
142. § (3) bekezdésén alapul.

 [41] Jelen eljárásban mint a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára 
irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.

 [42] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. október 13.

Dr. Patyi András s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Varga Eszter s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 33/2020. (XI. 4.) OGY határozata
az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló  
44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről*

Az Országgyűlés – figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának határozataira, különösen a 2006. augusztus 11-én elfogadott 
1701 (2006) számú BT-határozatra, valamint figyelemmel arra, hogy az  Alaptörvény 47.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Kormány 
hatásköre dönteni az ENSZ békefenntartó misszióiban történő részvételről – a következő határozatot hozza:

 1.  Hatályát veszti az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) 
OGY határozat.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Földi László s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 34/2020. (XI. 4.) OGY határozata
az állattenyésztők napjáról**

 1.  Az Országgyűlés a Szent Mihály-napi hagyományok előtt tisztelegve szeptember 29-ét, a gazdasági év fordulójaként 
és az állatok legelőről történő behajtásának napjaként számontartott napot az állattenyésztők napjává nyilvánítja.

 2.  Az  Országgyűlés elismeréssel adózik az  állattenyésztők áldozatos munkája előtt, és hangsúlyozza, hogy 
az  állattenyésztők kiemelkedő szerepet töltenek be hazánk nemzetgazdaságának erősödésében és 
hagyományainak megőrzésében.

 3.  Az  Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan rendezvények szervezését, valamint kiadványok készítését, 
amelyek az állattenyésztői hivatást választók áldozatos munkájáról méltó módon megemlékeznek.

 4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Földi László s. k., Dr. Varga László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 505/2020. (XI. 4.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja 
és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Sipos Gyula rendőr vezérőrnagy hivatásos 
szolgálati viszonya 2020. november 30-ai hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2020. október 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 19.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03922-2/2020.

A Kormány 1737/2020. (XI. 4.) Korm. határozata
az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel 
a  Magyarországnak az  Egyesült Nemzetek (a  továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, különösen az 1701 (2006). számú BT-határozatra – engedélyezi, hogy 
a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 20 fő (váltási időszakban 40 fő) az  ENSZ libanoni békefenntartó 
missziójában (UNIFIL) a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt vegyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1738/2020. (XI. 4.) Korm. határozata
a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedésekről

A Kormány – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntését alapul véve –
 1.  Budapest és a  fővárosi agglomeráció közösségi közlekedése feltételeinek javítása, az  agglomerációból beáramló 

és a  fővárosi gépjárműforgalom csökkentése érdekében egyetért Budakeszi Város belterületén a  Fő utcában és 
a Budaörsi úton, valamint Budapest közigazgatási területén belül a Budakeszi úton szakaszos autóbuszsáv, továbbá 
Budakeszin P+R parkolók kialakításával (a továbbiakban: Beruházás);

 2.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy a  Beruházás előkészítése érdekében a  BFK Budapest 
Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési 
Központ Nonprofit Zrt.) útján az  érintett önkormányzatokkal, a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal, valamint a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal együttműködve 
gondoskodjanak az  1.  pontban foglaltak megvalósítását célzó tanulmánytervek, engedélyezési és kiviteli terv 
elkészítéséről, valamint az építési engedély megszerzéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő: 2022. augusztus 31.

 3.  egyetért a  2.  pontban foglalt feladatokhoz kapcsolódóan a  2020. évben legfeljebb 586 052 083 forint központi 
költségvetési támogatás biztosításával a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére;

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon  
586 345 109 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 14. Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 5.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében adjon 
ki támogatói okiratot a 3. pontban meghatározott összeg terhére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  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: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.

A Kormány 1739/2020. (XI. 4.) Korm. határozata
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásáról

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon  

a 2020. évre a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.)  
működéséhez 110 934 500 forint, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési 
feladatainak ellátásához 4 280 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok jogcímcsoport, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével 
kapcsolatos egyéb feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 2021. évben gondoskodjon 
a  Lechner Nonprofit Kft. működéséhez 443 738 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2021. év tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2021. január 15-ig
 a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  2022. évtől 
gondoskodjon a  fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges  
4 280 000 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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