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II. Törvények

2021. évi CL. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról*

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a  mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az  egyéni vállalkozói jogállását megszüntetve 
tevékenységét mezőgazdasági őstermelőként (a  továbbiakban: őstermelő) folytatja tovább, e  továbbfolytatással 
összefüggésben az alábbiak szerint jár el:
a) a 49/B. § (5), (11), (14) és (16) bekezdését, vagy a 13. számú melléklet 14. pontját – az egyéni vállalkozói jogállás 
megszűnésére előírt rendelkezések kivételével – alkalmazza, ha az  őstermelői jogállás keletkezésének évében 
vagy azt megelőzően a  49/B.  § (6)  bekezdés g)  pontja szerinti kedvezményt, kisvállalkozói kedvezményt, illetve 
a kisvállalkozások adókedvezményét vette igénybe, vagy fejlesztési tartalékot képzett;
b) a 49/C. § (2) bekezdés a), c) és d) pontját alkalmazza, ha az őstermelői jogállás keletkezésének évében vagy azt 
megelőzően a 49/C. § (6) bekezdés szerinti vállalkozói jövedelem csökkentéssel élt, a 49/C. § (2) bekezdés a) pontja 
esetében akkor is, ha őstermelői jogállását az ott említett határidőn belül megszünteti;
c) a 10. számú melléklet II. Az  egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezet 
1. pontját nem alkalmazza, azonban az őstermelői tevékenység megszüntetésének adóévében a 2. számú melléklet 
II. A  mezőgazdasági őstermelő tevékenységének megszüntetése fejezet 1.  pontja alkalmazásában az  egyéni 
vállalkozói időszakból maradt készletet is figyelembe kell venni;
d) az egyéni vállalkozói időszakból fennmaradt elhatárolt veszteséget a  tételes költségelszámolást alkalmazó 
őstermelő a 22. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint elhatárolt veszteségként veheti figyelembe;
e) a tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő az egyéni vállalkozói időszakban a 11. számú melléklet szerint 
megkezdett értékcsökkenési leírást folytathatja, arra őstermelői jogállásának keletkezése után is jogosult.”

2. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme 
a következő 103. §-sal egészül ki:
„103.  § Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvénnyel megállapított 39.  § 
(1) bekezdése és a 49/A. § (10) bekezdése a 2021. évi személyi jövedelemadó kötelezettség megállapítása során is 
alkalmazandó.”

3. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 85. pontjában a „kiegészítő tevékenység” szövegrész 
helyébe a „kiegészítő őstermelői tevékenység (a továbbiakban: kiegészítő tevékenység)” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 39.  § (1)  bekezdésében a „kérelemre” 
szövegrész.

2. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosítása

5. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok
a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,
b) a vadászterület határának 20.  § (1)  bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e  törvényben foglaltaknak 
megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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c) a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről a tulajdonukban álló földterület – ideértve 
a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel és kizárólagos jogkörben eljárva határoznak.”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12.  § (13)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  tulajdonosi közösség vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a  tulajdonosi 
közösség gyűlését, a  14.  § (1), (2) és (2a)  bekezdésében meghatározottak szerint, kivéve az  (1)  bekezdés szerinti 
napirendi pontokról döntő gyűlést.”

 (3) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12.  §-a a  következő  
(15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejárta napját megelőző kilencvenedik és hatvanadik nap közötti 
időpontban a  tulajdonosi közösség képviselője a  tulajdonosi gyűlésen írásbeli pénzügyi beszámolót nyújt be 
a  tulajdonosi közösség esetleges tartozásairól és követeléseiről, az  esetleges hitelezők, pénzügyi kötelezettségek 
kielégítésének, a  kintlévőségek beszedésének módjáról, a  tulajdonosi közösség aktuális pénzügyi helyzetéről. 
A tulajdonosi közösség gyűlése dönt a hitelezők kielégítése után fennmaradó, valamint az elévülési időn túl fel nem 
vett haszonbérleti díj felhasználásáról.
(16) A  tulajdonosi közösség megszűnése esetén a  tulajdonosi közösség képviselője intézkedik a  tulajdonosi 
közösség bankszámlájának és adószámának megszüntetéséről, az  ezt igazoló iratokat, valamint a  megszűnő 
tulajdonosi közösség vagyonáról rendelkező tulajdonosi közösségi gyűlési határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet 
a megszűnést követő hatvan napon belül benyújtja a vadászati hatóságnak.
(17) A tulajdonosi közösség utolsó képviselője gondoskodik a még ki nem fizetett haszonbérleti díjnak a tulajdonosi 
közösség megszűnését követően az elévülési idő lejártáig történő megőrzéséről.”

6. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 14.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a  meghozott határozattal egyet nem értő, 
kisebbségben maradt földtulajdonos, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal 
egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonos jogos érdekeinek 
lényeges sérelmével jár, a határozatot az arról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb 
a határozat meghozatalától számított három hónapon belül a bíróságnál megtámadhatja. A határidő elmulasztása 
jogvesztő.”

7. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 15.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászati jog haszonbérletére a mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó szabályokat az e törvényben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.”

8. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 17.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  haszonbérleti díj mértékét különösen az  adott vadászterület vadállományának összetételére, a  terület 
hasznosítási módjára tekintettel kell megállapítani. A  vad elől jogszerűen, tartós telepítésű kerítéssel elzárt 
vadászterület vonatkozásában haszonbérleti díj nem jár.”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 17.  § (7)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  haszonbérleti szerződés a  (6)  bekezdésben foglaltak miatt szűnik meg, vagy ha a  haszonbérleti 
szerződés időtartama alatt a  haszonbérlő jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a  haszonbérleti szerződés 
a  felek közös megegyezésével, a  felek valamelyikének felmondásával vagy a  haszonbérlő vadászatra jogosultnak 
a  nyilvántartásból való törlése miatt megszűnik, a  tulajdonosi közösség képviselője a  megszűnés időpontját 
követő hatvan napon belüli időpontra összehívja a  tulajdonosi közösség gyűlését, amely dönt a  vadászati jog 
hasznosításának módjáról, feltételeiről és a haszonbérlő személyéről.”

9. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vadászati hatóság nem hagyja jóvá a  vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést, ha nem biztosított 
a vadgazdálkodási üzemtervben foglaltak – ideértve annak természetvédelmi előírásait is – végrehajtása.”
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10. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 20.  §-a a  következő  
(1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  tulajdonosi közösség döntésétől függően a  vadászterület szétválasztása megvalósulhat azáltal, hogy 
a  meglevő vadászterület kiterjedése csökken az  újonnan kialakítandó vadászterület területével és a  lecsökkent 
területű vadászterület vonatkozásában a  haszonbérleti szerződés, valamint a  működési szabályzat – a  terület 
csökkenésének és a  határvonal változásának megfelelő – módosításán túl más változás, különösen a  vadászatra 
jogosult és a  tulajdonosi képviselő személyében nem történik (kiválás). A  vadgazdálkodási üzemterv módosítását 
a vadászati hatóság határidő tűzésével a felek kérelmére meghozott döntésében érvényességi feltételként írja elő.
(1b) A  vadászatra jogosulttal fennálló haszonbérleti szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően 
a  tulajdonosi közösség a  szétválasztásról dönthet úgy, hogy a  korábbi vadászterület megszűnik és több új 
vadászterület jön létre azzal, hogy az új vadászterület vonatkozásában új tulajdonosi közösség jön létre (különválás).
(1c) A tulajdonosi közösség döntésétől függően a vadászterületek egyesítése megvalósulhat azáltal, hogy az egyik 
vadászterület mint beolvadó a  haszonbérleti szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően a  másik 
vadászterület mint befogadó részévé válik, és az  egyesített vadászterület vadászatra jogosultja – a  haszonbérleti 
szerződés, valamint a  működési szabályzat – a  terület növekedésének és a  határvonal változásának megfelelő 
módosításával – a  befogadó vadászterület vadászatra jogosultja lesz (beolvadás). A  vadgazdálkodási üzemterv 
módosítását a  vadászati hatóság határidő tűzésével a  felek kérelmére meghozott döntésében érvényességi 
feltételként írja elő.
(1d) A  vadászatra jogosulttal fennálló haszonbérleti szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően 
a  tulajdonosi közösségek az  egyesítésről dönthetnek úgy, hogy a  korábbi vadászterületek megszűnnek és 
új vadászterület jön létre azzal, hogy az  új vadászterület vonatkozásában új tulajdonosi közösség jön létre 
(összeolvadás).”

11. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 29.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vadász köteles az  általa megsebzett vagy az  egyébként súlyosan beteg vadat annak elejtése céljából 
felkutatni. Az ilyen vadat – annak kímélete érdekében – gyors és azonnali halált okozó módon kell elejteni.”

12. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38.  § (3)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a  38/A.  § (1)–(3)  bekezdésében 
foglaltak szerint –]
„a) a vadállomány védelme érdekében a vadászterületen vagy a vadászterület meghatározott részén korlátozhatja 
vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj egyedeinek vadászatát;”

13. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 47.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vadászati hatóság az  éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásáról az  érintett tájegységi fővadász véleményét 
kikérve, a vadgazdálkodási üzemtervben foglaltakra is figyelemmel dönt.”

 (2) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 47. §-a a következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vadászatra jogosult az éves vadgazdálkodási tervben előírtak teljesüléséről vadgazdálkodási jelentést készít és 
azt a tárgyévet követő év március hónap huszadik napjáig a vadászati hatósághoz benyújtja.
(6) A vadászati hatóság a jóváhagyott éves vadgazdálkodási terveket és a beérkezett vadgazdálkodási jelentéseket 
a tárgyévet követő év április hónap tizenötödik napjáig az Országos Vadgazdálkodási Adattár részére elektronikusan 
megküldi.”

14. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 48.  § (2)  bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Adattár tartalmazza:)
„h) a vadgazdálkodási jelentések adatait.”
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15. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 51.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos vadász – mint rendészeti feladatokat ellátó személy – az  egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint átvett szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény birtokában a vadászati 
hatóság előtt a  miniszter által az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szövegű 
esküt tesz. Az  eskütételt követően a  vadászati hatóság a  hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi, az  erről szóló 
döntést a Vadászkamara illetékes szervezetének is megküldi.”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 51.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a hivatásos vadász a  (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a vadászati hatóság a hivatásos 
vadász nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve a  hivatásos vadászt a  nyilvántartásából törli. A  törlésről szóló 
döntést a vadászati hatóság a Vadászkamara területileg illetékes szervezetének megküldi.”

16. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 54.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint – a  jogszabályban meghatározott feltételekkel – szolgálati 
vadász- és maroklőfegyver használatára jogosult. A  hivatásos vadász a  szolgálati maroklőfegyverét csak a  sebzett 
nagyvad elejtésére használhatja. A  hivatásos vadász a  nagyvad utánkeresése során a  kegyelemlövéshez legalább  
5 milliméter átmérőjű sörétet tartalmazó lőszert is használhat.”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 54.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos vadász részére a szolgálati feladata teljesítése során az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott vadfajok egyedeinek elejtése, elfogása után az  abban meghatározott mértékű lődíj jár. A  lődíj 
teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat a hivatásos vadász munkaszerződésében kell meghatározni.”

17. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 57.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Aki a vadásztársaságnál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló törvény szerint felelős személynek minősül (a  továbbiakban: felelős személy), 
e vadásztársaságnál nem lehet hivatásos vadász.”

18. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 59.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„59. § Vadászati tevékenységet érvényes vadászjegy vagy vadászati engedély birtokában az a természetes személy 
folytathat, aki
a) vadászlőfegyverrel folytatott vadászat esetén a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel,
b) a ragadozó madárral folytatott vadászat esetén a  természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására 
kiadott engedéllyel és ragadozó madárral történő vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgával,
c) elöltöltő fegyverrel folytatott vadászat esetén az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító 
engedéllyel,
d) vadászíjjal folytatott vadászat esetén vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, vagy
e) magyar agárral folytatott vadászat esetén agarászatra feljogosító kiegészítő vizsgával, és vadászatra alkalmas 
magyar agárral
rendelkezik.”

19. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 60.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„60. § Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött 
személy kaphat, aki
a) eredményes vadászvizsgát tett;
b) nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt; továbbá
c) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással rendelkezik.”
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20. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 61.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászjegyet a Vadászkamara állítja ki azzal, hogy azt vadászati évenként érvényesíteni kell.”

21. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat 
vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:)
„d) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes, az  Európai Gazdasági Térségben 
letelepedett biztosító által kiállított biztosítási kötvénnyel, valamint külföldön kiállított kötvény esetében annak 
hiteles fordításával igazolt vadászati felelősségbiztosítással.”

22. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 64.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadász a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt és az e törvényben meghatározott vadfaj vadászata esetén 
az azonosító jelet, továbbá
a) vadászlőfegyverrel történő vadászat esetén a vadászlőfegyver-tartási engedélyt,
b) ragadozó madárral történő vadászat esetén a ragadozó madárral való vadászatra jogosító engedélyt, vagy
c) elöltöltő fegyverrel történő vadászat esetén az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt
a vadászat alkalmával köteles magánál tartani, és azt a  vadászatra jogosult képviselője, a  hivatásos vadász, 
a tájegységi fővadász, a vadászati, természetvédelmi hatóság vagy a rendőrség felhívására bemutatni.”

23. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 65.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„65.  § (1) A  vadászati hatóság – a  vadászlőfegyver tartását engedélyező hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – 
a  vadászjegyet vagy a  vadászati engedélyt az  elkövetett cselekmény súlyától függően három hónaptól öt évig 
terjedő időtartamra visszavonhatja attól a vadásztól, akivel szemben vadvédelmi bírságot szabtak ki.
(2) A  vadászati hatóság – a  vadászlőfegyver tartását engedélyező hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – 
a vadászjegyet vagy vadászati engedélyt visszavonja attól a vadásztól, aki a vadászjegy vagy a vadászati engedély 
kiállításához szükséges feltételeknek az időközben bekövetkezett változás miatt nem felel meg.
(3) A vadászati hatóság a vadászjegy vagy a vadászati engedély visszavonásáról szóló döntésről, annak véglegessé 
válásától számított nyolc napon belül értesíti a Vadászkamarát, amely az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon 
belül intézkedik a vadászjegy érvénytelenítéséről vagy a vadászati engedély visszavételéről.
(4) A Vadászkamara az engedély visszavonásáról a nem kamarai tag esetén is gondoskodik.
(5) Akitől a  vadászjegy egy évnél hosszabb időtartamra került visszavonásra, a  vadászvizsga újbóli letétele után 
kaphat ismételten vadászjegyet.”

24. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66.  § (2a)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Elméleti és gyakorlati kiegészítő vizsgát tesz
a) az íjjal vadászó vadászíjász,
b) a ragadozó madárral vadászó solymász,
c) a magyar agárral vadászó agarász.
d) az elöltöltő fegyverrel vadászó elöltöltő-fegyveres.”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsga, valamint a  (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiegészítő vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint 
a  vizsgaszabályzatot a  kamarával egyeztetve a  miniszter az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
állapítja meg.”

 (3) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vizsga, valamint a (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiegészítő vizsga letételekor a miniszter által az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben megállapított összegű díjat kell fizetni.”
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 (4) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Mentesül a  vizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, aki az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott középfokú vagy felsőfokú vadgazdálkodási-vadászati 
képzettséggel vagy képesítéssel rendelkezik.”

25. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény „Vadászvizsga” alcíme 
a következő 66/A. és 66/B. §-sal egészül ki:
„66/A.  § (1) A  vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam szervezésére kiadott engedély visszavonása 
esetén a  tanfolyamszervező a  visszavonó határozat véglegessé válását követően 2 évig nem kaphat engedélyt 
tanfolyam szervezésére.
(2) A  tanfolyam oktatója végzettségének és szakmai gyakorlatának meglétét a  vadászati hatóság felé 
a tanfolyamszervező – az ezt alátámasztó dokumentumok másolatának benyújtásával – igazolja.
(3) A vizsga, valamint a 66. § (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiegészítő vizsga jogszabályban foglalt menetének 
és szakszerű lefolyásának biztosítása érdekében a  vadászati hatósága vizsga lebonyolításának szabályszerűségét 
és szakmaiságát előzetes bejelentés nélkül a  vizsga alkalmával, vagy az  arról készített dokumentumok utólagos 
vizsgálatával ellenőrzi.
(4) A vadászati hatóság a vizsga, valamint a 66. § (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti kiegészítő vizsga eredményét 
megsemmisíti és a  kiállított bizonyítványt érvényteleníti, ha a  vizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy 
a  bizonyítványt jogellenesen állították ki. A  vadászati hatóság az  érvénytelenített bizonyítványt bevonja és 
megsemmisíti. A  vadászati hatóság az  e  bekezdés szerint meghozott határozatáról a  határozat számának és 
az érvénytelenített bizonyítvány sorszámának feltüntetésével a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben közleményt tesz közzé.
66/B.  § A Vadászkamara a  vadászvizsgán, valamint a  66.  § (2a)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kiegészítő vizsgán 
résztvevőkről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  vizsgázó személy természetes személyazonosító 
adatait, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának számát, valamint lakóhelyét. A  nyilvántartásból 
a vadászvizsga bizonyítványhoz való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

26. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vadászíjjal folytatott vadászat során a  vadászható nagyvadfajokat 222,7 newton húzóerőt meghaladó 
vadászíjjal, és arra alkalmas vadászvesszővel lehet elejteni.”

27. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71.  § (1)  bekezdés 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vadászat rendje megsértésének minősül)
„3. a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vadászként való részvétele vadászaton;”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71.  § (1)  bekezdés 
23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vadászat rendje megsértésének minősül)
„23. a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz jogellenes használata;”

 (3) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok állományának hatékony szabályozása 
céljából folytatott vadászathoz mesterséges fényforrás, valamint elektronikus akusztikai eszköz is használható.”

 (4) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vadászati hatóság a mesterséges fényforrás, valamint az elektronikus akusztikai eszköz használatát kizárólag
a) a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme érdekében,
b) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdők, a halállományok védelme, a vizek súlyos károsodásának 
megelőzése érdekében, vagy
c) a közegészség vagy közbiztonság védelmében
az e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott vadfajok állományának hatékony szabályozása 
céljából engedélyezi.”
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28. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 73.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„73.  § (1) A  vadászatra jogosult az  elejtett gímszarvas, dámszarvas, szikaszarvas és az  őz agancsát, a  muflon 
csigáját, valamint a vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát az elejtéstől – elhullott trófeás vad esetén 
a birtokbavételtől – számított harminc napon belül köteles trófeabírálat céljából a vadászati hatóságnál bemutatni.
(2) A  vadászatra jogosult a  róka, az  aranysakál és a  borz koponyáját az  elejtéstől számított harminc napon belül 
trófeabírálat céljából a vadászati hatóságnál bemutathatja.
(3) A vadászati hatóság csak a bírálatra alkalmas állapotban levő trófea bírálatát végzi el.”

29. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 74/B.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„74/B.  § (1) Az  Országos Trófeabíráló Testület olyan, legalább 5 főből álló testület, amely a  trófeabírálat terén 
kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező személyekből áll. Elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki 
és hívja vissza. Az Országos Trófeabíráló Testület egy tagjának személyére a Vadászkamara tesz javaslatot.
(2) Az Országos Trófeabíráló Testület
a) elvégzi az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nemzetközi ponthatárt elérő trófeák 
felülbírálatát,
b) gondoskodik a hazai szabadterületi és zárttéri trófearanglista elkülönített vezetéséről,
c) ellátja a trófeabírálat rendjének és sajátos szabályainak egységesítését.
(3) Az Országos Trófeabíráló Testület működési feltételeit a miniszter biztosítja.
(4) A miniszter az Országos Trófeabíráló Testület szakmai javaslata alapján
a) hatósági bizonyítványt állít ki az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nemzetközi 
ponthatárt elérő trófeák felülbírálati eredményéről,
b) a vadászati hatóság trófeabírálati döntése tekintetében másodfokon eljár,
c) dönt az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánításáról, 
valamint
d) engedélyezheti a nemzeti értékké nyilvánított trófea Magyarország területéről való kivitelét.
(5) A  vadászati hatóság a  trófeabírálat során a  rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánítását 
kezdeményezheti a  miniszternél. A  nemzeti értékké nyilvánított trófeát megsemmisíteni, feldolgozni, átalakítani 
tilos.
(6) A  trófeabírálati eljárásban hozott döntés ellen a  vadászati hatóság útján a  miniszterhez benyújtandó 
fellebbezésnek van helye. A  fellebbezés benyújtásakor az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
megállapított összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

30. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 84.  § (1)  bekezdés 
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:)
„g) aki jogosulatlanul vadászik, vagy aki a  vadászjegy vagy a  vadászati engedély visszavonásáról szóló döntésben 
foglaltaknak nem tesz eleget;”

 (2) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 84.  § (1)  bekezdése 
a következő k) ponttal egészül ki:
(A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni:)
„k) aki vadtenyésztési tevékenységet engedély nélkül folytat, vadat engedély nélkül tart, vadat engedély nélkül 
szállít, vagy vadat vadászterületre engedély nélkül helyez ki.”

 (3) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 84.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés g)–h) és k)  pontja szerinti esetben a  vadvédelmi bírság mértéke esetenként és a  cselekmény 
súlyától függően legalább százezer és legfeljebb ötmillió forint.”

31. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 87.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vadászterület kijelölése, a  tulajdonosi közösség képviselője, valamint a  vadászatra jogosult nyilvántartásba 
vétele iránti hatósági eljárásban hozott döntés akkor is módosítható vagy visszavonható, ha az jóhiszeműen szerzett 
és gyakorolt jogot sért.”
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32. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 93.  § (2)  bekezdése 
a következő l) ponttal egészül ki:
(A tájegységi fővadász szakirányítási feladatkörében eljárva)
„l) közreműködhet a trófeabírálati tevékenységben.”

33. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„c) rendeletben szabályozza
1. a vadászati és vadgazdálkodási rendeltetésű létesítményekre és berendezésekre vonatkozó szabályokat,
2. a  vadgazdálkodási üzemtervre, illetve az  éves vadgazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat, továbbá 
a tájegységi vadgazdálkodási terv nem védett természeti területekre vonatkozó előírásait,
3. a hivatásos vadász esküjének szövegét, a szolgálati jelvényének mintáját,
4. a vadjelölési szabályokat,
5. a vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésének szabályait,
6. a  vadászjegy és a  vadászati engedély kiállítására, érvényesítésére, visszavonására, érvénytelenítésére, valamint 
az értük fizetendő költségtérítés mértékére vonatkozó szabályokat,
7. a vadászkutya használatának, valamint vizsgáztatásának szabályait,
8. a vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapításának szabályait,
9. a vadászvizsgát megelőző tanfolyam szabályait, szervezésének feltételeit, a vadászvizsga, valamint a vadászíjjal, 
ragadozó madárral, illetve magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga tartalmát és szabályait, 
továbbá a vizsgaszabályzatot és a vadászvizsga főkönyv vezetésének szabályait,
10. az egyes vadfajok vadászatának formáját,
11. a vadászat rendjének általános szabályait, valamint a nem vízivad vadfajok vadászata rendjének szabályait,
12. a trófeabírálat szabályait,
13. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos 
eljárási szabályokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait,
14. a vad elejtésével kapcsolatos szabályokat,
15. a  vad, vadhús felvásárlása, feldolgozása, forgalomba hozatala során vezetett nyilvántartásra vonatkozó 
szabályokat,
16. a vadászterület kialakításának, valamint határa megállapításának részletes szabályait,
17. a vadászterületek nyilvántartásának szabályait,
18. az önálló és a társult vadászati jog gyakorlásának szabályait,
19. a bérvadászat szabályait,
20. a vadaskert, vadaspark és a vadfarm létesítésének szabályait,
21. a hatósági vadászat szabályait,
22. a vadvédelmi és vadászati célú kerítés létesítésének szabályait,
23. a mesterséges vadtenyésztés, továbbá a vad befogásának szabályait,
24. a hivatásos vadász alkalmazásának, tevékenységének, nyilvántartásának és kötelező felszerelésének szabályait,
25. a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról és feltételeiről szóló működési szabályzatra vonatkozó 
szabályokat,
26. a vadgazdálkodási-vadászati, valamint vadhúsvizsgálói képzettségekre, képesítésekre vonatkozó szabályokat,
27. az éjszakai vadászat rendjének különös szabályait,
28. a  vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártát követően az  elévülési időn túl fel nem vett haszonbérleti díj 
összegének a vad élőhelyének fejlesztésére és a vadállomány védelmére történő fordításának szabályait,
29. az Országos Vadgazdálkodási Adattárból történő adatszolgáltatás módját,
30. a vadgazdálkodási és a vadvédelmi bírság befizetésének rendjét,
31. a hivatásos vadász szolgálati igazolványára és szolgálati jelvényére vonatkozó szabályokat,
32. a földhasználót érintő fokozott közreműködéssel járó eseteket, és az ilyenkor követendő eljárást,
33. az egyes növénykultúrákban keletkezett vadkárra vonatkozó bejelentési időszakokat és határidőket,
34. a tájegységi fővadász működésével és szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,
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35. a védett természeti területet, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 
lévő területet, továbbá az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
területeket kivéve a vadászterületen a vad mozgását befolyásoló tartós telepítésű kerítés létesítésének feltételeit,
36. a  vadászati hatósági feladatokat ellátó személyek egyenruházatára, szolgálati felszerelésére, jelvényére és 
igazolványára vonatkozó részletes szabályokat.”

34. §  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény „Átmeneti rendelkezések” 
alcíme a következő 113. §-sal egészül ki:
„113. § A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártát követően az elévülési időn túl fel nem vett haszonbérleti díj 
összegét a vad élőhelyének fejlesztésére és a vadállomány védelmére kell fordítani e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint.”

35. §  Hatályát veszti a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
a) 51. § (4) bekezdése,
b) 71. § (1) bekezdés 15. pontja,
c) 71. § (1) bekezdés 21. pontja,
d) 74. § (6) bekezdése.

3. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

36. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 1.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az országos szervezet székhelyét a kamara alapszabálya határozza meg.”

37. § (1) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 2/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kamara az (1) bekezdés szerinti vadászjegy és vadászati engedély kiállítására, illetve érvényesítésére irányuló 
eljárása során a kérelem előterjesztését honlapján keresztül, elektronikus úton is biztosítja.”

 (2) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 2/A.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A kamara hivatásos vadászok tagsági viszonyának megszüntetésével és kamarai nyilvántartásból való törlésével 
kapcsolatos eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

38. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A kamara)
„g) tagjairól – területi szervezetei útján egységes elektronikus tagnyilvántartó rendszerben – elektronikus 
nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet és erről statisztikai adatokat szolgáltat;”

39. § (1) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A kamara tagjairól vezetett nyilvántartásban fel kell tüntetni a kamara tagjának következő adatait:
a) családi és utónevét, lakóhelyét,
b) állampolgárságát,
c) születési helyét és idejét,
d) anyja nevét,
e) vadászjegyének számát,
f ) vadászlőfegyver tartására, használatára jogosító engedélyének számát,
g) etikai vétségeit,
h) a kamarai tagság típusát,
i) vadászvizsga bizonyítványának számát, valamint
j) solymász-, íjász-, agarász-, vagy vadhúsvizsgáló bizonyítványának számát.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a hivatásos vadász kamarai tagról vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) szolgálati helyét,
b) szolgálati jelvényének számát,
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c) munkáltatójának nevét és címét, a vadászterület azonosító kódszámát,
d) alkalmazásának kezdetét és végét, valamint
e) szakirányú végzettségét.
(3) Az  (1) és (2) bekezdésekben rögzített adatokon kívül, a kamara tagjának kérésére és hozzájárulásával az alábbi 
adatokat tarthatja nyilván:
a) az orvosi alkalmassági csoportot,
b) az orvosi alkalmassági lejáratának idejét,
c) a vadásztársasági tagság típusát és a vadásztársaság nevét,
d) az e-mail címét,
e) a telefonszámát, valamint
f ) a hivatásos vadász kamarai tag esetében a rendészeti vizsga dátumát és érvényességének lejárati időpontját.”

 (2) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül 
ki:
„(4) A  kamara területi szervezetei útján a  vadászati engedélyek kiállításáról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 
a vadászati engedélyt kérelmező vadász:
a) családi- és utónevét,
b) születési helyét és idejét,
c) állampolgárságát,
d) személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusát és számát,
e) lakcímét,
f ) állandó lakóhelyének joga szerint előírt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedélye azonosító 
számát,
g) a vadászati engedély számát, valamint
h) a meghívólevelét vagy bérvadászati szerződését.
(5) A  kamara a  hivatásos és sportvadászok számáról, valamint a  kiállított vadászati engedélyek számáról évente 
– legkésőbb június 30-ig – adatokat szolgáltat az  Országos Vadgazdálkodási Adattárnak. A  vadászati hatóság 
a nyilvántartásában szereplő, a hivatásos vadász (2) bekezdésben foglalt adatait a kamara részére, kezelés céljából 
átadja.”

40. § (1) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A kamarai tagsági viszony az 5. § (4) bekezdése szerinti tagfelvételi kérelem alapján létesíthető. Hivatásos vadász 
esetén a tagfelvételi kérelem a kamara nyilvántartásába való bejegyzés iránti kérelemnek is minősül.
(2) A kamara az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló tagságot is létesíthet.”

 (2) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  tagjelölt kamarai felvételéről sportvadász kérelmező esetén a  lakóhelye szerint, hivatásos vadász esetén 
a  szolgálati helye szerint illetékes területi szervezet a  vadász kérelme esetén a  vadászjegy kiállításával, pártoló 
tagság iránti kérelem esetén a nyilvántartásba felvételről szóló határozattal dönt.”

 (3) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 14.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Nem tagadható meg a kamarai tagfelvétel attól, aki rendelkezik a vadászat gyakorlásának jogszabályban előírt 
feltételeivel. A vadászat gyakorlásának feltételeivel a pártoló tagnak nem kell rendelkeznie.”

41. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § A vadászjegy adott vadászati évre vonatkozó érvényesítése minden év január 1-től kérelmezhető.”

42. § (1) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 16.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A vezetőség írásban indokolt határozattal felfüggeszti a tagsági viszonyát annak a tagnak,
a) aki azt kéri;
b) akit a bíróság jogerősen egy évet meg nem haladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a szabadságvesztés 
időtartamára;
c) akit a bíróság a hivatásos vadászként történő foglalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltott, az eltiltás 
időtartamára;
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d) aki az  alapszabályban meghatározott időközönként, valamint az  ott meghatározott módon szervezett szakmai 
továbbképzésen való eredményes részvételt nem tudja igazolni, legfeljebb a  továbbképzésen való eredményes 
részvételig.”

 (2) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 16.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel, valamint 
erre az időtartamra a vadász vadászjegyét érvényteleníteni kell.”

43. § (1) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Megszűnik a tagsági viszonya annak a tagnak,)
„b) aki a tagsági viszonyáról írásban lemondott,”

 (2) Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 17.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A vezetőség indokolt írásbeli határozatával ki kell zárni a kamarából, és törölni kell a nyilvántartásból azt a tagot, 
akit
a) jogerősen egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,
b) bíróság jogerősen a hivatásos vadász foglalkozástól végleges hatállyal eltiltott, vagy
c) aki már nem felel meg a tagsági viszony létesítése feltételeinek.”

 (3)  Az  Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 17.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag vadászjegyét érvényteleníteni kell.”

44. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az etikai eljárás lefolytatását követően a taggal szemben az alábbi etikai büntetések szabhatók ki:)
„c) a vadászjegy érvénytelenítése;”

45. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 26.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7) Ha a  vezetőség a  16.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja, valamint a  17.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
esetekben, a bíróság jogerős ítéletének tudomásra jutásától számított harminc napon belül nem határoz a tagsági 
viszony felfüggesztéséről, illetve megszüntetéséről, a  vadászati hatóság a  vadászjegyet visszavonja, az  erről szóló 
döntését a kamarának megküldi, amely a vadászjegyet érvényteleníti.”

46. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 27.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  kamara gazdasági tevékenységet – a  feladatai ellátásával összefüggésben felmerült postai költség 
továbbhárítása kivételével – nem folytathat. A  kamara a  tevékenységét segítő vállalkozási tevékenységet 
a kizárólagos tulajdonában levő nonprofit gazdasági társaság útján folytathat.”

47. §  Hatályát veszti az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 15. § (2) bekezdése.

4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:
1. a jogosult
1.1. kiskorúsága,
1.2. gondnokság alá helyezése,
2. a jogosulttal szemben megindított
2.1. felszámolási eljárás,
2.2. végelszámolás,
3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése,
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4. kisajátítási eljárás megindítása,
5. telekalakítási eljárás megindítása,
6. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása,
7. földminősítési eljárás megindítása,
8. az ingatlanügyi hatósági határozat elleni
8.1. jogorvoslati kérelem,
8.2. ügyészi felhívás benyújtása,
8.3. ügyészi fellépés benyújtása,
8.4. felügyeleti eljárás megindítása,
9. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat 
elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása,
10. az ingatlan jogi jellege,
11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása,
12. épület
12.1. létesítése,
12.2. lebontása,
13. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése,
14. végleges hatósági vagy jogerős bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és 
jellege,
15. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
16. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 
építésügyi korlátozás, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi 
kötelezés, valamint önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési 
kötelezettség ténye,
17. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
17.1. elidegenítési és terhelési tilalom,
17.2. elidegenítési tilalom,
17.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,
18. az e törvényben meghatározott
18.1. perek megindítása,
18.2. büntetőeljárás megindítása,
19. árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése,
20. a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására,
21. a tulajdonjog fenntartással történt eladás,
22. a jelzálogjog (önálló zálogjog) ranghelyének előzetes biztosítása,
23. lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,
24. a ranghely megváltoztatása,
25. a társasházakról szóló törvény szerinti, a  közös tulajdon átruházására a  tulajdonostársak összes tulajdoni 
hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az  elfogadás, illetve 
a módosítás időpontja,
26. az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
27. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,
28. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,
29. a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása,
30. pénzügyi lízingbeadás ténye,
31. nemzeti emlékhely,
32. történelmi emlékhely,
33. a jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás,
34. az eljárás megszüntetésének ténye,
35. a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvény szerint folyamatban lévő megosztás,
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36. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá eső, az adós ellen indított fizetésképtelenségi eljárás ténye,
37. törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló eljárás megindítása.”

49. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló eljárás megindítása
65/C.  § A törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló eljárás megindításának 
feljegyzésére a  perfeljegyzésre irányadó rendelkezések alkalmazandók. A  törölt haszonélvezeti jog 
visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló eljárásban hozott döntésen alapuló változás bejegyzésével 
egyidejűleg törölni kell a függő hatállyal történt bejegyzéseket.”

50. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az ingatlanügyi hatóság kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a  Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton 
(a továbbiakban: NTG) keresztül hozzáférést biztosít, hogy]
„f ) a Nemzeti Földügyi Központ a  jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat 
ingyenesen lekérdezze.”

51. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (2) bekezdésében a „31–35. pontjaiban” szövegrész 
helyébe a „31–37. pontjában” szöveg lép.

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

52. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 113.  §-a a  következő 
(25b) bekezdéssel egészül ki:
„(25b) A  (25a)  bekezdéstől eltérően, ha 2021. december 31. napján a  (25)  bekezdés szerinti szerződéssel érintett 
földrészlet vonatkozásában az erdőgazdálkodó az Európai Unió Közös Agrárpolitikája forrásaiból eredő támogatási 
jogviszony alanya, a  támogatással érintett földrészletre vonatkozó megbízási szerződés – ha a  szerződő felek 
a szerződést korábban nem szüntetik meg – ezen támogatási jogviszony lejárta napján veszti hatályát. A támogatási 
jogviszony megszűnésekor az  ilyen címen fennálló bejegyzéseket az  erdészeti hatóság törli az  erdőgazdálkodói 
nyilvántartásból.”

53. §  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 113. § (25) bekezdésében 
a „valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését” szövegrész helyébe a „vagy 
2021. december 31. napját” szöveg lép.

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

54. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Nemzeti Földalap a  kincstári vagyon része. A  Nemzeti Földalapba tartozik az  állam tulajdonában lévő, 
az ingatlan-nyilvántartásban)
„f ) művelés alól kivett területként nyilvántartott belvízelvezető csatorna, állandó jellegű öntözőcsatorna (rizstelep 
elárasztó és lecsapoló főcsatornái), valamint egyéb árok.”

55. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Földműves mintagazdasággá a  (2)  bekezdés a)–b) és d)–e)  pontjaiban foglalt feltételek együttes teljesítése 
esetén jelölhető ki.”

56. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével vagyonkezelési szerződés 
köthető:)
„f ) a Tokaji Életpálya Program megvalósítására a  Kormány által egyedi határozatban kijelölt szervezettel az  ott 
megjelölt földrészletre.”
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57. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3d) Vagyonkezelési szerződés ingyenesen köthető az agrárágazathoz tartozó köznevelési intézménnyel, szakképző 
intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel, továbbá az  agrárágazathoz tartozó kutatási feladatot ellátó, a  miniszter 
fenntartásában működő intézménnyel az  alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott oktatási vagy 
tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre, továbbá a  Tokaji Életpálya Program megvalósítására 
a Kormány által egyedi határozatban kijelölt szervezettel az ott megjelölt földrészletre.”

 (2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető az  öntözéses gazdálkodásról szóló törvény szerinti üzemeltetési 
szerződés a  Nemzeti Földalapba tartozó művelés alól kivett területként nyilvántartott belvízelvezető csatorna, 
állandó jellegű öntözőcsatorna (rizstelep elárasztó és lecsapoló főcsatornái), valamint egyéb árok hasznosítására.”

58. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet a földrészlet fekvése szerinti önkormányzat részére
ingyenesen tulajdonba adható)
„bc) törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése, továbbá 
a kisajátításról szóló törvényben megjelölt, a kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítása érdekében.”

59. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 3.  § (3a)  bekezdésében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi 

Főigazgatóság” szöveg és az „ÁEEK” szövegrészek helyébe az „OKFŐ” szöveg,
b) 15.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „földrészletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Földalapba kerül” szöveg és a „földre” szövegrész helyébe a „föld” szöveg,
c) 15/A.  § (1)  bekezdésében a  „kijelölt mezőgazdasági termelőszervezet” szövegrész helyébe a  „kijelölt 

földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet” szöveg és a „(2) vagy (3) bekezdésben” szövegrész helyébe 
a „(2), a (2a) vagy (3) bekezdésben” szöveg,

lép.

60. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 20. § (7) bekezdésében a „szükséges.” szövegrész helyébe a „szükséges, kivéve, ha a vagyonkezelő a miniszter 

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, erdőgazdálkodási feladatok ellátására létrehozott, 100%-os állami 
tulajdonú társaság.” szöveg,

b) 21.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „olyan” szövegrész helyébe az  „– ide értve az  erdőgazdálkodási 
haszonbérleti szerződést vagy az erdőgazdálkodási integrációs szerződést is – olyan” szöveg,

c) 21.  § (3c)  bekezdésében a  „felelős szerv vagyonkezelésébe” szövegrész helyébe a  „felelős szerv vagy 
az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 1.  mellékletében 
szereplő és az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagyonkezelésébe” szöveg,

d) 25. §-ában az „illetve” szövegrész helyébe az „és” szöveg
lép.

61. §  Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 4. § (9) bekezdésében az „alapító okiratát, és a” 
szövegrész.

7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

62. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése 
a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére)
„e) amennyiben rendelkezésre áll az  a)–d)  pontban foglalt személyek vonatkozásában – a  11.  §-ban foglaltak 
céljából – az alábbi adatokról
ea) a tárgyévben megfizetendő és vissza nem térített, illetve meg nem térülő, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb 
csendes és habzó erjesztett ital, a  köztes alkoholtermék, az  alkoholtermék és a  dohánygyártmány után fizetendő 
jövedéki adó – lehetőség szerint összesített – összegéről,
eb) a tárgyévben fizetendő népegészségügyi termékadó összegéről,
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f ) amennyiben rendelkezésre áll az  a)–b)  pontban foglalt személyek vonatkozásában – a  11.  §-ban foglaltak 
céljából – a tárgyévben a támogatási szerv által folyósított támogatások összegéről.”

 (2) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 8.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év július 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére 
a  tárgyévben elhunyt őstermelő, az  agrárkamarai tag egyéni vállalkozó adóazonosító jeléről és adószámáról, 
valamint megszűnt agrárkamarai tag egyéni cég nevéről és adószámáról. Az állami adóhatóságnak az e bekezdés 
szerint nyújtott adatokat úgy kell átadnia, hogy az  agrárkamara számára megállapítható legyen az  elhunyt 
őstermelő, egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég tagja elhalálozásának időpontja.”

 (3) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 8. §-a a következő 
(2f ) bekezdéssel egészül ki:
„(2f ) Az agrárkamara jogosult – a megjelölt kötelező adatszolgáltatási időponton kívül is – újabb adatszolgáltatást 
kérni az állami adóhatóságtól a (2)–(2a) bekezdésekben foglalt adatokra.”

63. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az agrárkamara tagjának joga, hogy)
„a) részt vegyen a megyei küldöttek megválasztásában, e törvényben foglaltak és e törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott szabályok szerint,”

64. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 14.  §-a 
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  agrárkamara a  kamarai meghatalmazás alapján technikai közreműködőként jogosult képviselni 
a  meghatalmazót az  agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben, ezzel 
kapcsolatban az agrárkamara létrehozza és üzemelteti a kamarai meghatalmazások nyilvántartását.”

65. § (1) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 19.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkamara legfőbb szerve az  öt évre választott országos küldöttgyűlés. Az  országos küldöttgyűlés tagjai 
az országos küldöttek, valamint az agrárkamara megyei szervezeteinek elnökei.”

 (2) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 19. § (2) bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„j) az agrárkamara elnökének, alelnökeinek, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság tagjainak megválasztása és 
visszahívása.”

 (3) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 19.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  országos küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik az  országos, valamint a  megyei küldöttgyűlési küldöttek 
választása rendjének a  megállapítása azzal, hogy az  országos küldöttgyűlés egyes döntéseket más agrárkamarai 
testületi szerv hatáskörébe utalhat.”

66. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 23.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az agrárkamara országos küldöttgyűlése alelnököket választ.”

67. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 30.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Agrárkamarai tisztségre választható a  pártoló és a  tiszteletbeli tag kivételével minden agrárkamarai tag,  
– valamint a  gazdálkodó szervezet esetében a  gazdálkodó szervezet nevében eljáró törvényes képviselő, –  
ha büntetlen előéletű és vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.”
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68. § (1) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 33.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országos küldöttgyűlés által meghatározott időpontban a megyei küldöttek választása céljából megyénként 
választást kell tartani.
(2) A  megyei küldöttgyűlési küldöttek választásának időpontja, és ennek alapján a  megyei alakuló küldöttgyűlés, 
továbbá az  országos alakuló küldöttgyűlés időpontja, a  megyei küldöttek mandátumának lejártát legfeljebb hat 
hónappal megelőző időpontban is meghatározható.”

 (2) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 33.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megyei alakuló küldöttgyűlésen az  adott megyei tisztségekre jelölt személyekre, valamint az  adott megyei 
küldöttgyűlés által választható országos küldötteknek jelölt személyekre javaslatot az adott megyei küldöttválasztás 
során nyertes listát állító jelölő szervezet jogosult megtenni, az  országos alakuló küldöttgyűlésen az  országos 
tisztségekre jelölt személyekre, valamint a  választottbíróság tagjainak jelölt személyekre javaslatot az  országosan 
legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet jogosult megtenni.”

69. § (1) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 35.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országos, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlés megtartására, illetve az agrárkamarai választásra vonatkozó 
részletes szabályokat – a  törvényben, valamint az  agrárkamara alapszabályában foglaltakkal összhangban – 
az országos küldöttgyűlés által elfogadott eljárási szabályzat határozza meg a 19. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően.”

 (2) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 35.  § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  agrárkamarai választás eljárási szabályainak – az  egyenlő szavazati jog kivételével – figyelemmel kell lenni 
a tagok és a küldöttek ágazati érdekeinek arányos és kiegyensúlyozott meghatározására.

 (3) A  megyei küldöttválasztáson szavazásra jogosult kamarai tagok jegyzékét (a  továbbiakban: választási tagjegyzék) 
a megyei küldöttgyűlési küldöttek választására vonatkozó szabályok szerint kell összeállítani. A választási tagjegyzék 
a  kamara tagjegyzékén alapul. A  választási tagjegyzék a  megyei küldöttek mandátumának lejártát legfeljebb 
tizenkét hónappal megelőző időpontja szerinti tagjegyzék állapot alapján is meghatározható. A  választási 
tagjegyzékre a 7/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”

70. § (1) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 37.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, országos, illetve megyei küldöttnek
a) az a gazda választható, aki nagykorú, és az agrárkamara tagja,
b) az a gazdálkodó szervezet választható, amely az agrárkamara tagja.”

 (2) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 37.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Gazdálkodó szervezet törvényes képviselője a  gazdálkodó szervezet országos, illetve megyei küldötti jogait 
abban az esetben gyakorolhatja, ha vele szemben a (2) bekezdésben foglalt kizárási ok nem áll fenn.”

71. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 1.  melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

72. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
a) 7. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „címét,” szövegrész helyébe a „címét, telefonszámát,” szöveg,
b) 7.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „címét,” szövegrész helyébe a „címét, telefonszámát, cégkapu 

azonosítóját,” szöveg,
c) 7. § (5) bekezdésében az „an) és aq) alpontja” szövegrész helyébe az „am) és ap) alpontja” szöveg,
d) 7. § (7) bekezdésében az „a küldöttgyűlés” szövegrész helyébe az „az országos küldöttgyűlés” szöveg,
e) 16. § (3) bekezdésében a „nyújtandó szolgáltatások” szövegrész helyébe a „nyújtandó, valamint e törvényben 

meghatározott szolgáltatásokat meghaladóan további térítésmentesen nyújtott szolgáltatások” szöveg,
f ) 22. § (1) bekezdésében az „a küldöttgyűlések” szövegrész helyébe az „az országos küldöttgyűlések” szöveg és 

az „a küldöttgyűlés” szövegrész helyébe az „az országos küldöttgyűlés” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11583

g) 25. § (3) bekezdésében az „elnök” szövegrész helyébe az „elnökség” szöveg,
h) 27. § (6) bekezdésében a „szervezeti egységének” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg,
i) 32. § (2) bekezdésében az „a küldöttgyűlés” szövegrész helyébe az „az országos küldöttgyűlés” szöveg,
j) 34. §-ában a „delegálhatnak” szövegrész helyébe a „választhatnak” szöveg
lép.

73. §  Hatályát veszti a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
a) 2. § j) pontja,
b) 18. § i) pontja,
c) 18. § q) pontjában az „alelnökök” szövegész,
d) 19. § (2) bekezdés k) pontja,
e) 27. § (5) bekezdésében az „és a (9)” szövegrész,
f ) 56. § (1) bekezdésében az „ , az általuk befizetett 2013. évre esedékes kamarai tagdíjat kérelemre 60 napon 

belül vissza kell fizetni” szövegrész,
g) 59/B. § (3) bekezdése,
h) 2. mellékletében foglalt táblázat „2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása” sora.

8. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

74. §  A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 30.  § (3)  bekezdésében a „vele szemben” 
szövegrész helyébe a „vele, jogelődjével vagy ezek bármely tagjával szemben” szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 30. § (3) bekezdésében a „vagy 
jogutódja” szövegrész.

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

76. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 19. pontja a következő d) ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet,)
„d) amely erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozásnak minősül;”

77. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  föld tulajdonjogának átruházására irányuló vagy a  föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó 
szerződés, továbbá azok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozat érvényességéhez 
szükséges az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott elektronikus regisztráció.”

78. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) E  törvény alkalmazásában föld más célú hasznosításának minősül az  erdő termelésből való időleges vagy 
végleges kivonása is.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.  § (2)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél]
„b) társult erdőgazdálkodást folytat, az  erdőnek minősülő földet erdőkezelésbe adja, vagy osztatlan közös 
tulajdonban álló erdőnek minősülő föld használati jogosultságát tulajdoni hányadot meghaladó mértékű 
többlethasználati megállapodással másik tulajdonostársnak engedi át; vagy”
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 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Ha a  tulajdonjogot e  törvény alapján megszerző személy a  föld megszerzésekor megtette az  (1)  bekezdés 
szerinti nyilatkozatot, majd a  tulajdonjogot közeli hozzátartozója részére ruházza át, a  közeli hozzátartozó 
tulajdonszerzési jogosultságának feltétele, hogy a  tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalja, hogy  
– a  (2)  bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a  föld használatát másnak nem engedi át, azt maga 
használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
(6) Ha a  tulajdonjogot e  törvény alapján megszerző személy a  földet az  (1)  bekezdésben meghatározott 5 éves 
időtartamon belül átruházza közeli hozzátartozója részére, a  tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a  közeli 
hozzátartozóként tulajdonjogot szerző személy a  tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalja, hogy 
a  földet az 5 éves időtartamból még hátralévő ideig – a  (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – más 
célra nem hasznosítja.”

79. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 19. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Több földnek egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak. 
Egybefoglalt vételáron történő eladásra akkor is sor kerülhet, ha a  földek azonos vagy szomszédos járás területén 
fekszenek és a földek bejegyzett földhasználója
a) az eladó; vagy
b) legalább három éve a vevő.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 19.  §-a a  következő (5a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a  földműves tulajdonostársat a  18.  § (3)  bekezdése 
alapján megillető elővásárlási jog csak akkor gyakorolható, ha ezen elővásárlási jogosultság valamennyi érintett 
ingatlan vonatkozásában fennáll.”

80. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Elővásárlási jog nem áll fenn)
„b) az  adott földben legalább három éve tulajdonrésszel rendelkező vevő által kötött, a  közös tulajdon 
megszüntetését eredményező adás-vétel,”
(esetén.)

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Elővásárlási jog nem áll fenn)
„h) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye részére temető létesítése vagy bővítése céljából történő 
átruházás”
(esetén.)

81. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt 
szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – az (1c) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a  felek aláírásától számított 8 napon belül a  mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni 
jóváhagyás céljából.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21.  §-a a  következő  
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  23.  § (1)  bekezdése szerinti előzetes vizsgálat eredményeként a  mezőgazdasági igazgatási szerv nem 
tagadja meg az  adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor – a  20.  §-ban foglalt esetek kivételével – végzésben 
megállapítja a  szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a  szerződés közzétételét. 
A közzétételre való alkalmasság megállapítása nem minősül az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának.
(1b) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1a) bekezdés szerinti döntését közli az eladóval, az adásvételi szerződés 
szerinti vevővel, valamint az adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjének. A  jegyző – az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – hirdetményi 
úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.
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(1c) Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések 
közé, az  adásvételi szerződést a  tulajdonosnak a  felek aláírásától számított 8 napon belül a  föld fekvése szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A  jegyző – az  e  törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározottak szerint – hirdetményi úton közli az  adásvételi szerződést a  törvényen vagy 
a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.”

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

82. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  jegyző a  nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a  beérkezett, illetve a  21.  § 
(4)  bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az  adás-vételi 
szerződés eredeti példányával, valamint a  jognyilatkozatokkal és a  kormányzati portált működtető szervezet által 
a közzétételről és a levételről küldött igazolással együtt megküldi
a) a 21. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv részére; vagy
b) a 21. § (1c) bekezdésben foglalt esetben az eladó részére.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  jegyző a  nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a  beérkezett, illetve a  21.  § 
(4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt
a) a 21.  § (1a)  bekezdésben foglalt esetben az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerinti 
közzétételre vonatkozó záradékkal ellátott, anonimizált adásvételi szerződés, valamint a  jognyilatkozatok és 
a kormányzati portált működtető szervezet által a közzétételről és a  levételről küldött igazolás másolatával együtt 
elektronikus úton megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére,
b) a 21.  § (1c)  bekezdésben foglalt esetben az  adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint 
a  jognyilatkozatokkal és a  kormányzati portált működtető szervezet által a  közzétételről és a  levételről küldött 
igazolással együtt megküldi az eladó részére.”

 (3) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az átvett jognyilatkozatok eredeti példányának őrzéséről az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a  jegyző gondoskodik és köteles azt a  föld tulajdonjogának 
megszerzésével kapcsolatban eljáró hatóság, vagy bíróság megkeresésére eredetben rendelkezésre bocsátani.”

83. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adásvételi 
szerződést először – kizárólag annak tartalma és alaki kellékei alapján – az  érvényességi és hatályosulási 
feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A  mezőgazdasági igazgatási 
szerv az  okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az  adásvételi szerződés jóváhagyásának 
a megtagadásáról, vagy – a 20. §-ban foglalt esetek kivételével – végzésben megállapítja a szerződés közzétételre 
való alkalmasságát és elrendeli a szerződés közzétételét.
(2) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti előzetes vizsgálat alapján megtagadja az  adásvételi 
szerződés jóváhagyását, ha megállapítja, hogy
a) az adásvételi szerződés a  jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis 
szerződésnek minősül,
b) az adásvételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13–15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait,
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c) az adásvételi szerződésben a  vevő által tett nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen az  elővásárlási 
jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az  elővásárlási jog mely törvényen alapul, az  elővásárlási jogosultságot 
bizonyító okiratok nem kerültek csatolásra, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben 
meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy
d) az ingatlan tulajdoni lapján a  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő 
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerint 
folyamatban lévő megosztás ténye szerepel.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a 22. § (1) bekezdés szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül 
dönt az  adás-vételi szerződés jóváhagyásának a  megtagadásáról, ha a  jegyző által megküldött okiratok alapján 
megállapítja az  elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését, vagy megállapítja, hogy 
a (2) bekezdés alapján az adásvételi szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye.
(4) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  részére a  jegyző által megküldött okiratok közül az  elfogadó 
jognyilatkozatokat először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – az  érvényességi és hatályosulási 
feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A  mezőgazdasági igazgatási szerv 
úgy tekinti, hogy a jogosult elővásárlási jogát nem gyakorolta, ha megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat
a) az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,
b) nem az elővásárlásra jogosulttól származik,
c) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási jogosultság jogalapja, vagy 
az, hogy az  elővásárlási jog mely törvényen alapul, az  elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok nem kerültek 
csatolásra, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti 
ranghelyen alapul, vagy
d) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem tartalmazza az  elővásárlásra jogosultnak a  13–15.  §-ban előírt 
tartalmú nyilatkozatait.
(5) Ha a  (3)  bekezdés alapján a  mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az  adásvételi szerződés 
jóváhagyását, és az  elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv – a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az elővásárlásra jogosultat vagy jogosultakat, valamint 
az adásvételi szerződés szerinti vevőt a törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket 
készít (a továbbiakban: jegyzék).
(6) Nem kell a jegyzéket elkészíteni, ha a hirdetményi úton közölt adás-vételi szerződésre
a) kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy
b) a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan tartalmú, és ezáltal egyik 
sem vehető figyelembe a (4) bekezdés értelmében.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti előzetes vizsgálat alapján döntést hoz az adásvételi 
szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy
a) az adásvételi szerződés a  jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis 
szerződésnek minősül,
b) az adásvételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13–15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait,
c) az adásvételi szerződésben a  vevő által tett nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen az  elővásárlási 
jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az  elővásárlási jog mely törvényen alapul, az  elővásárlási jogosultságot 
bizonyító okiratok nem kerültek csatolásra, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben 
meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy
d) az ingatlan tulajdoni lapján a  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő 
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerint 
folyamatban lévő megosztás ténye szerepel.”

84. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés hatósági jóváhagyás hiányában nem szolgálhat alapul jogcímes 
elbirtoklással történő tulajdonjog szerzéshez.”
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85. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35/A.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  föld tulajdonjogának a  67/A.  § alapján vételi jog érvényesítésével történő megszerzésének jóváhagyására 
irányuló eljárásban figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlási jogról, az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra 
jogosult elfogadó jognyilatkozatáról, a  jegyzékről, valamint a  tulajdonos választási jogáról szóló rendelkezéseket. 
Az eljárásban nem kell megkeresni a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából.”

86. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha azok 
egymással szomszédosak. Egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adásra akkor is sor kerülhet, ha 
a földek bejegyzett földhasználója legalább három éve ugyanaz a személy és a földek azonos vagy szomszédos járás 
területén fekszenek.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47.  §-a a  következő (5a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adása esetén, a földműves tulajdonostársat 
a  46.  § (2)  bekezdése alapján megillető előhaszonbérleti jog csak akkor gyakorolható, ha ezen előhaszonbérleti 
jogosultság valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában fennáll.”

87. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 49. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  föld haszonbérbe adása esetén a  földre vonatkozó, és a  haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti 
ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a  továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és 
azt a  haszonbérbeadónak – az  (1c)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  felek aláírásától számított 8 napon belül 
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 49.  §-a a  következő  
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  51.  § (1)  bekezdése szerinti előzetes vizsgálat eredményeként a  mezőgazdasági igazgatási szerv 
megállapítja a  szerződés közzétételre való alkalmasságát, – a  48.  § (1)  bekezdésében foglalt esetek kivételével  – 
hivatalból elrendeli a  szerződés közzétételét. A  közzétételre való alkalmasság megállapítása nem jelenti 
a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyását.
(1b) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1a) bekezdés szerinti döntését közli a haszonbérbeadóval, a haszonbérleti 
szerződés szerinti haszonbérlővel, valamint a  haszonbérleti szerződést megküldi a  föld fekvése szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint – hirdetményi úton közli a  haszonbérleti szerződést az  e  törvényen, valamint más törvényen alapuló 
előhaszonbérleti jog jogosultjaival.
(1c) Ha a  haszonbérleti szerződés nem tartozik a  mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött 
szerződések közé, a  haszonbérleti szerződést a  haszonbérbeadónak a  felek aláírásától számított 8 napon belül 
a  föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A  jegyző – az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – hirdetményi úton közli a  haszonbérleti szerződést 
az e törvényen, valamint más törvényen vagy a megállapodáson alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival.”

 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 49. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az  elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az  elfogadó 
jognyilatkozatban meg kell jelölni az  előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá, ha az  előhaszonbérleti 
jog törvényen alapul, akkor az  elfogadó jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az  előhaszonbérletre 
jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. 
Az  elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a  42.  §-ban foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat. 
Az  elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az  előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is, kivéve, 
amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartás tartalmaz. A  46.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
előhaszonbérletre jogosultak esetében az  elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a  46.  § 
(3) bekezdés melyik pontjában (alpontjában) meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.”
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88. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 50. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról 
iratjegyzéket készít, és azt a  haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a  jognyilatkozatokkal és 
a kormányzati portált működtető szervezet által a közzétételről és a levételről küldött igazolással együtt megküldi
a) a 49. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv részére;
b) a 49. § (1c) bekezdésében foglalt esetben a haszonbérbeadó részére.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 50. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról 
iratjegyzéket készít, és azt
a) a 49.  § (1a)  bekezdésében foglalt esetben az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerinti 
közzétételre vonatkozó záradékkal ellátott, anonimizált haszonbérleti szerződés, valamint a  jognyilatkozatok és 
a kormányzati portált működtető szervezet által a közzétételről és a  levételről küldött igazolás másolatával együtt 
elektronikus úton megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére,
b) a 49.  § (1c)  bekezdésében foglalt esetben a  haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint 
a  jognyilatkozatokkal és a  kormányzati portált működtető szervezet által a  közzétételről és a  levételről küldött 
igazolással együtt megküldi a haszonbérbeadó részére.”

 (3) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 50.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az átvett jognyilatkozatok eredeti példányának őrzéséről az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a  jegyző gondoskodik és köteles azt a  földhasználati 
jogosultság megszerzésével kapcsolatban eljáró hatóság, vagy bíróság megkeresésére eredetben rendelkezésre 
bocsátani.”

89. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 51. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„51. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül a haszonbérleti 
szerződést kizárólag annak tartalma és alaki kellékei alapján – először az érvényességi és hatályosulási feltételeknek 
való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  okiratok 
beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, 
vagy – a 48. § (1) bekezdésében foglalt esetek kivételével – végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való 
alkalmasságát és elrendeli a szerződés közzétételét.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti előzetes vizsgálat alapján megtagadja a haszonbérleti 
szerződés jóváhagyását, ha megállapítja, hogy
a) a haszonbérleti szerződés a  jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis 
szerződésnek minősül,
b) a haszonbérleti szerződés nem tartalmazza a haszonbérlőnek a 42. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait,
c) a haszonbérleti szerződésben a  haszonbérlő által tett nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen 
az  előhaszonbérleti jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az  előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, 
az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat nem kerültek csatolták, illetve az előhaszonbérleti jog nem 
a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy
d) a haszonbérbeadó a  föld haszonélvezője, aki nem igazolta, hogy a  tulajdonos részére a  haszonbérleti jog 
gyakorlásának lehetőségét felajánlotta.
(3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  50.  § (1)  bekezdés szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 napon 
belül dönt a  haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a  megtagadásáról, ha az  okiratok alapján megállapítja 
az  előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését, vagy megállapítja, hogy 
a (2) bekezdés alapján a haszonbérleti szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye.
(4) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  részére a  jegyző által megküldött okiratok közül az  elfogadó 
jognyilatkozatokat először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – az  érvényességi és hatályosulási 
feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi.
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(5) A  mezőgazdasági igazgatási szerv úgy tekinti, hogy a  jogosult előhaszonbérleti jogát nem gyakorolta, ha 
megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat
a) az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,
b) nem az előhaszonbérletre jogosulttól származik,
c) az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az  előhaszonbérleti jogosultság 
jogalapja, vagy az, hogy az előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító 
okiratok nem kerültek csatolásra, illetve az  előhaszonbérleti jog nem a  megjelölt törvényen, vagy a  törvényben 
meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy
d) az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem tartalmazza az  előhaszonbérletre jogosultnak a  42.  §-ban 
előírt tartalmú nyilatkozatait.
(6) Ha a  (3)  bekezdés alapján a  mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg a  haszonbérleti szerződés 
jóváhagyását, és több előhaszonbérletre jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási 
szerv – a  (7)  bekezdésben meghatározott eset kivételével – az  előhaszonbérletre jogosultakat a  törvény által 
meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít.
(7) A  mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít jegyzéket, ha megállapítja, hogy a  hirdetményi úton közölt 
haszonbérleti szerződéshez
a) kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy
b) a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan tartalmú, és ezáltal egyik 
sem vehető figyelembe a (3) bekezdés értelmében.
(8) Az erdőnek minősülő földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a (6) és (7) bekezdésben meghatározott 
esetben az  eljáró hatóság vizsgálja az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi  
XXXVII. törvényben meghatározott feltételek fennállását.”

90. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53.  § (1)  bekezdése a  következő 
g) ponttal egészül ki:
[A mezőgazdasági igazgatási szerv – az  51.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott eseteken túl – a  haszonbérleti 
szerződés jóváhagyását megtagadja ha]
„g) a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (a  továbbiakban: haszonbér) vagy a  haszonbérleti 
szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke aránytalan.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés g) pontjának alkalmazása során a haszonbér értékét aránytalannak kell tekinteni, ha az érintett 
föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a  helyben szokásos haszonbér mértékétől való 
eltérést indokolják. Előnyös tulajdonságként lehet figyelembe venni a föld fekvését, a föld minőségét (aranykorona 
értékét), öntözhetőségét, művelhetőségét, közútról való megközelíthetőségét, azonban nem lehet figyelembe 
venni bizonytalan, jövőbeni eseményeket, és legalább részben a haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalásától 
függő körülményeket. Az  átlagos haszonbértől való eltérés esetén annak okát a  szerződésben igazolni kell. 
A  haszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárás során a  mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására 
a haszonbérbe adó köteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát.”

 (3) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53.  §-a a  következő (2b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara nyilatkozatot tehet a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv felé annak eljárása során a  (2a)  bekezdés szerinti feltételek fennállásával kapcsolatban. 
Nyilatkozattétel esetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát az eljárásában az ügyfél 
jogállása, a mezőgazdasági igazgatási szerv haszonbérleti szerződést jóváhagyó vagy megtagadó határozata elleni 
közigazgatási per vonatkozásában pedig keresetindítási jog illeti meg.”

91. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  haszonbér mértékének csökkentése esetén – a  bíróság ítélete alapján történő csökkentés kivételével – 
igazolni kell a piaci körülmények lényeges megváltozását.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58.  §-a a  következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
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„(3a) A haszonbérlet időtartama meghosszabbítása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv kizárólag azt vizsgálja, 
hogy a szerződés meghosszabbított időtartama megfelel-e a 44. §-ban meghatározott követelményeknek.
(3b) A  haszonbér mértékének csökkentése esetén a  mezőgazdasági igazgatási szerv kizárólag az  újonnan 
megállapított haszonbérleti díj mértékének jogszabályi megfelelőségét vizsgálja.”

92. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 59.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Ha a  mentesség az  (1)  bekezdés g)  pontján alapul és a  szerződés tárgyát képező földrészlet az  ingatlan-
nyilvántartásban tanyaként nem szerepel, az  ingatlan-nyilvántartási adatokból pedig nem állapítható 
meg egyértelműen az  ingatlanon lévő épületek rendeltetése, akkor a  kérelemhez csatolni kell az  épületek 
rendeltetésének igazolására alkalmas dokumentumot.”

93. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 62.  § (2)  bekezdése a  következő 
d) ponttal egészül ki:
(Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során megállapítja, hogy a tulajdonos, illetve a földhasználó)
„d) nem teljesítette a Fétv. 18/A–18/C. §-ában és 55/A–55/C. §-ában meghatározott kötelezettségeit”
(figyelmeztetésben részesíti, egyidejűleg felhívja a  figyelmét a  jogszabálysértésre, és határidő megállapításával 
a figyelmeztetést tartalmazó döntésben felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására.)

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 62.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az elővásárlási vagy előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggésben vállalt kötelezettséget teljesítettnek kell 
tekinteni, ha az a használatnak a 13. § (2) bekezdése, a 42. § (2) bekezdése szerinti átengedése útján valósul meg.”

94. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 64. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a  63.  §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a  kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a  jogszerű 
állapotot, és a 67/A. §-ban meghatározott intézkedések alkalmazásának bármely okból nincs helye, vagy azok nem 
vezettek eredményre, a  mezőgazdasági igazgatási szerv – az  erdőnek minősülő föld, valamint a  (4)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – a 65. §-ban meghatározottak szerint intézkedhet a föld kényszerhasznosításba adásáról.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 64.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Ha a kötelezett az állam tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságát szerződés útján megszerző személy, 
a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívja a tulajdonosi joggyakorlót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a jogszerű földhasználat helyreállítása érdekében.”

95. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 67/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a jogsértésért felelős földtulajdonos 6 hónap elteltével sem állítja 
helyre a jogszerű állapotot,
a) hatósági jóváhagyáshoz kötött adásvétel esetén a  jegyzékben szereplő és a helyi földbizottság által támogatott 
személyt, hatósági jóváhagyáshoz nem kötött adásvétel esetén az  eladó által érvényesnek ítélt és rangsorolt 
elővásárlói jognyilatkozatot tevő személyt és az  eredeti vevőt az  akkor fennálló elővásárlási ranghelyük alapján, 
majd ezt követően
b) az államot
az érintett földterület vonatkozásában az eredeti vételáron, e törvény alapján vételi jog illeti meg.”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 67/A.  §-a a  következő  
(2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  adásvételi szerződésben több földnek egybefoglalt vételáron történő eladására került sor, a  vételi 
jog kizárólag azon ingatlanok esetében gyakorolható, amelyek vonatkozásában a  62.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállnak.
(2b) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  vételi jog gyakorlásának megnyílásáról szóló határozatot közli 
a  tulajdonossal és egyidejűleg határidő tűzésével és a  (2c)  bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő 
figyelmeztetéssel felhívja, hogy jelölje meg a  vételár megfizetéséhez szükséges adatokat. Ha a  tulajdonos 
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a  határozat ellen közigazgatási pert indít, annak a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  (3)  bekezdés szerinti 
intézkedésére halasztó hatálya van.
(2c) Ha a  tulajdonos a  megállapított határidőn belül nem nyilatkozik, vagy nem jelöli meg a  fizetéshez szükséges 
adatokat, a vételárat bírósági letétbe kell helyezni. Ha a letétben lévő összeget a jogosult 15 éven belül nem igényli, 
abban az esetben azt az állam földvásárlásra felhasználhatja.”

 (3) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 67/A.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  (2b)  bekezdés szerinti határozata véglegessé válását követően felhívja 
a jogosultak közül az első ranghelyen álló személyt vételi jogának gyakorlására.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti értesítéstől számított 60 napon belül gyakorolható a  vételi jog a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv felé közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal, továbbá 
a teljesítőképesség és -készség megfelelő igazolásával. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

 (4) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 67/A.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogosult hiányában, vagy e  jogosult vételi jogának határidőben történő 
gyakorlása hiányában a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  vételi jog gyakorlására az  államot képviselő szervet 
hívja fel. Az  államot képviselő szerv az  állam vételi jogát a  felhívás megérkezésétől számított 90 napon belül 
gyakorolhatja. Ha az ellenőrzéssel érintett föld korábbi tulajdonosa az állam volt, e § alkalmazásában vételi jog alatt 
visszavásárlási jogot kell érteni.”

 (5) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 67/A.  §-a a  következő (8) és 
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a 35/A. § szerinti hatósági jóváhagyási eljárás során a mezőgazdasági igazgatási szerv a földnek az e § alapján 
vételi jog érvényesítésével történő megszerzésének jóváhagyását megtagadja, akkor úgy kell tekinteni, hogy 
a jogosult vételi jogát nem gyakorolta.
(9) A  vételárat a  tulajdonos által megjelölt módon vagy a  (2c)  bekezdés szerinti esetben bírósági letét útján 
a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyó döntését követő 30 napon belül kell megfizetni.”

96. § (1) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a föld tulajdonjogának átruházására irányuló vagy a  föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó 
szerződés, továbbá azok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozat elektronikus 
regisztrációjának szabályait;”

 (2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72.  § j)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„j) a föld tulajdonjogának és a  föld használati jogosultságának megszerzésével kapcsolatos hatósági eljárások 
részletes szabályait.”

97. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a következő 78. §-sal egészül ki:
„78.  § (1) E  törvénynek az  egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.2.) megállapított rendelkezéseit – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2022. január 1.  
napján, vagy azt követően indult hatósági jóváhagyási eljárásban vagy ennek hiányában ingatlanügyi hatósági 
eljárásban, illetve az  V. Fejezet alá tartozó eljárások esetén 2022. január 1-jét követően indított eljárásokban kell 
alkalmazni.
(2) A  21.  § (5)  bekezdésének, a  49.  § (4)  bekezdésének és az  58.  § (3a) és (3b)  bekezdésének a  Módtv.2. által 
megállapított rendelkezéseit a 2022. január 1-jén folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (2)  A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 78.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A 8. § (1) bekezdésének, a 21. § (1) bekezdésének, a 22. § (1) és (3) bekezdésének, a 23/A. § (2) bekezdésének, 
a  30.  § (1)  bekezdésének, a  35.  § (5)  bekezdésének, az  50.  § (1) és (3)  bekezdésének, az  55.  § (1)  bekezdésének, 
az  58.  § (4)  bekezdésének a  Módtv.2. által megállapított, 2023. február 1. napján hatályba lépő rendelkezéseit  
a  2023. február 1. napján, vagy azt követően indult hatósági jóváhagyási eljárásban vagy ennek hiányában 
ingatlanügyi hatósági eljárásban kell alkalmazni.”
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98. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében az „a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni” szövegrész helyébe 

a „földnek kell tekinteni az e törvény szerint tanyának minősülő földrészletet is” szöveg,
b) 5. § 25. pontjában a „céljára létesített” szövegrész helyébe a „célját szolgáló” szöveg,
c) 6.  § (2)  bekezdésében a „kisajátítással és” szövegrész helyébe a „kisajátítással – ideértve a  kisajátítást pótló 

adásvétel és csere esetét is – és” szöveg,
d) 13. § (1) bekezdésében a „10. § (3) bekezdésében, a 11. §-ban, és a 17. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban, 

a 17. §-ban, valamint a 36. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,
e) 21.  § (1)  bekezdésében a  „céljából.” szövegrész helyébe a  „céljából az  e  törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben foglaltak szerint.” szöveg,
f ) 22. § (2) bekezdésében az „a) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg,
g) 23/A. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésben” szöveg,
h) 23/A. § (2) bekezdésében az „(5)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg, a „jognyilatkozatának” szövegrész helyébe 

a „jognyilatkozata” szöveg és a „haladéktalanul megkeresi” szövegrész helyébe a „haladéktalanul elektronikus 
úton megkeresi” szöveg,

i) 23/A. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésben” szöveg,
j) 27. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” 

szöveg,
k) 27. § (2) bekezdés a) pontjában a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” szöveg,
l) 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az adás-vételi szerződést záradékkal látja el” szövegrész helyébe 

a „kiállítja az adásvételi szerződéshez kapcsolódó záradékot” szöveg,
m) 30. § (2) bekezdésében a „(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésének” szöveg,
n) 35.  § (5)  bekezdésében a „szerint az” szövegrész helyébe a „szerint kiállítja az” szöveg és a „jegyzőkönyvet 

záradékolja” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvhöz kapcsolódó záradékot” szöveg,
o) 43. § (1) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2)–(5) és (8) bekezdésében” szöveg,
p) 51.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „megtagadja” szövegrész helyébe a  „döntést hoz” szöveg és 

a „jóváhagyását” szövegrész helyébe a „jóváhagyásának a megtagadásáról” szöveg,
q) 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” 

szöveg,
r) 53. § (1) bekezdés a) pontjában a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” szöveg,
s) 55.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „egyidejűleg a” szövegrész helyébe az „egyidejűleg kiállítja a” 

szöveg és a  „szerződést záradékkal látja el” szövegrész helyébe a  „szerződéshez kapcsolódó záradékot” 
szöveg,

t) 55. § (2) bekezdésében a „(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésének” szöveg,
u) 58. § (4) bekezdésében az „a mezőgazdasági igazgatási szerv az 55. § (2) bekezdése szerinti záradékkal köteles 

ellátni” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági igazgatási szerv köteles kiállítani az  55.  § (2)  bekezdése 
szerinti záradékot” szöveg,

v) 67/B. §-ában az „5 év” szövegrész helyébe a „10 év” szöveg,
w) 78. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésben” szöveg
lép.

99. §  Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
a) 23/A. § (2) bekezdésében a „másolatának” szövegrész,
b) 36. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 53. § (2) bekezdés a) pontja,
d) 58. § (4) bekezdésében az „a módosított szerződést a” szövegrész.

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

100. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  föld tulajdonjogának a  megszerzésére irányuló szerződésnek – a  Földforgalmi törvény 13–15.  §-ában 
meghatározottakon túl – tartalmaznia kell a szerződő felek, illetve a szerző fél (a továbbiakban együtt: szerződő fél) 
következő adatait:
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes 
személy szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) személyi azonosítóját,
ac) állampolgárságát,
ad) lakcímét, értesítési címét,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó természetes 
személy szerződő fél
ba) állampolgársága szerinti úti okmányában feltüntetett természetes személyazonosító adatait,
bb) állampolgárságát,
bc) lakcímét,
bd) értesítési címét,
c) a gazdálkodó szervezet szerződő fél
ca) megnevezését,
cb) statisztikai azonosítóját,
cc) cégjegyzékszámát, ha a  gazdálkodó szervezet a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik,
cd) a cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 
gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervet és a nyilvántartási számát,
ce) székhelyét (telephelyét),
cf ) vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a  törvényes képviselő családi és 
utónevét, tisztségét,
cg) a képviseletében eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
ch) bélyegzőjének lenyomatát.”

101. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adásvételi szerződésnek az  elővásárlásra jogosultakkal történő közlése érdekében a  szerződést négy 
eredeti példányban kell benyújtani a  mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve a  Földforgalmi törvény 21.  § 
(1c)  bekezdése szerinti esetben a  föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a  fővárosban a  fővárosi 
kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 
8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel 
rendelkező papíralapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adásvételi szerződést az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani 
a  mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve a  Földforgalmi törvény 21.  § (1c)  bekezdése szerinti esetben a  föld 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a  fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez 
(a továbbiakban: jegyző). A szerződéshez csatolni kell a Földforgalmi törvény 8. § (1) bekezdése szerinti elektronikus 
regisztrációt igazoló dokumentumot.”

 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  adásvételi szerződéshez csatolni kell az  elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, kivéve, amelyet 
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.”

102. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 18/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azon személynek, aki a  föld tulajdonjogának megszerzése során elővásárlási jogát a  Földforgalmi törvény 
18.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú földvásárlásra alapította, a  föld birtokba vételét 
követő 30 napon belül a  mezőgazdasági igazgatási szervnél igazolnia kell, hogy a  teljes terület vonatkozásában 
az  ökológiai gazdálkodásra átállást megkezdte, továbbá az  átállási idő lejárta után igazolnia kell, hogy a  teljes 
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terület vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító termelői ökológiai gazdálkodói 
tanúsítvánnyal rendelkezik.”

103. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti földrajzi árujelzővel 
ellátott termék előállítása és feldolgozása, az  elővásárlási jog gyakorlása során az  elővásárlási jog jogosultjának 
az adásvételi szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a) az elővásárlási joggal érintett föld teljes területén, a  föld birtokbavételét követően, ültetvény esetén annak 
termőre fordulásától, de legkésőbb a  föld birtokbavételétől számított 7 éven belül megkezdve, legalább 10 éven 
keresztül a földrajzi árujelzővel ellátott terméket fog előállítani és feldolgozni, valamint
b) az elővásárlási joggal érintett földterület tulajdonjogának az  a)  pontban meghatározott 10 éves időtartam 
alatt történő átruházása esetén a  tulajdonjog átruházására azzal a  feltétellel kerülhet sor, hogy a  tulajdonjogot 
megszerző személy vállalja az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését a 10 éves időtartam hátralévő ideje alatt.
(2) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján tett, az adás-vételi szerződésre vonatkozó elfogadó 
nyilatkozat akkor vehető figyelembe, ha az  elővásárlási joggal érintett földön nem áll fenn a  föld használatát 
harmadik személy számára az adás-vételi szerződés megkötését követő legalább három évre biztosító földhasználati 
jogviszony.
(3) A  földet az  (1)  bekezdésben foglalt elővásárlási jog gyakorlásával megszerző személynek az  előállítási és 
feldolgozási tevékenység megkezdését követő egy éven belül a  mezőgazdasági igazgatási szervnél igazolnia kell, 
hogy az oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek ellenőrzését végző hatóság oltalom alatt álló 
földrajzi árujelző használatára jogosultként nyilvántartásba vette.
(4) Az  (1)  bekezdésben foglalt nyilatkozatok meglétét a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  Földforgalmi törvény 
23. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”

104. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  általa kezelt (1)  bekezdés szerinti adatokat az  ingatlanügyi hatóság 
részére, továbbá az  adásvételi szerződésnek az  elővásárlásra jogosultakkal történő közlése érdekében a  jegyző 
részére, valamint a  35.  §-ban meghatározott módon, az  (1)  bekezdés szerinti adatok közül az  ügyfél nevét vagy 
megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és az  állampolgárságra vonatkozó adatát, valamint kamarai tagsági 
azonosító számát a helyi földbizottság részére adhatja át.”

105. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 30. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  ügyintézés határidejébe nem számít bele a  Földforgalmi tv. 23.  § (1)  bekezdése szerinti közbenső döntés 
meghozatala és a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdése szerinti okiratok mezőgazdasági igazgatási szervhez történő 
beérkezése közötti időtartam.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  eljárás az  adásvételi szerződésnek a  mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon 
kezdődik.”

106. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § A Földforgalmi tv. 21. § (1a) bekezdése szerinti közbenső döntéssel egyidejűleg a mezőgazdasági igazgatási 
szerv megküldi a  jegyző részére az  adásvételi szerződés egy eredeti, nem biztonsági okmányon szerkesztett 
példányát.”

107. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv a megkereséshez csatolja
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a) a jegyző által a  mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldött, nem biztonsági okmányon szerkesztett, 
a Földforgalmi törvény 21. § (2) bekezdésében előírtak szerint a jegyző által anonimizált és a kormányzati portálon 
közzétételre került adás-vételi szerződés másolatát,
b) az elfogadó jognyilatkozat olyan másolatát, amelyen a  mezőgazdasági igazgatási szerv felismerhetetlenné 
teszi a  jognyilatkozatot tevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi 
természetes személyazonosító adatot.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv a megkereséshez csatolja:
a) a jegyző által a  mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldött, a  Földforgalmi törvény 21.  § 
(2) bekezdésében előírtak szerint a jegyző által anonimizált és a kormányzati portálon közzétételre került adás-vételi 
szerződés másolatát,
b) az elfogadó jognyilatkozat olyan másolatát, amelyen a  mezőgazdasági igazgatási szerv felismerhetetlenné 
teszi a  jognyilatkozatot tevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi 
természetes személyazonosító adatot.”

108. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jogügylet jóváhagyása esetén a  mezőgazdasági igazgatási szerv kiállítja a  jogügyletet tartalmazó 
szerződéshez, illetve okirathoz tartozó záradékot tartalmazó dokumentumot és azt a  szerző fél részére 
a jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidejűleg küldi meg.”

109. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  haszonbért – ide nem értve a  (4)  bekezdésben meghatározott eseteket – banki átutalással vagy belföldi 
postautalvány útján kell megfizetni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
(4) A haszonbér megfizetésére a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő módon is sor kerülhet
a) abban az esetben, ha a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld vagy földek térmértékének összege nem éri el 
az 1 hektárt;
b) hozzátartozók közötti haszonbérlet esetén;
c) tanya haszonbérletére irányuló jogügylet esetén;
d) abban az  esetben, ha a  haszonbérlő legalább 25%-ban a  bérbeadó tulajdonában vagy a  bérbeadó közeli 
hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet; vagy
e) abban az esetben, ha a haszonbérlő olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a bérbeadó tag.”

110. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ellenérdekű fél a  kezdeményezéssel nem ért egyet, de a  (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazására 
nincs mód, vagy azzal nem kíván élni, a  kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn 
belül a  bíróságtól kérheti a  piaci haszonbérleti díj meghatározását; ellenkező esetben a  haszonbérleti díjat 
a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni. A bíróság a kezdeményezésben megjelölt 
kezdő időpontra nézve állapítja meg a piaci haszonbérleti díjat.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy az  előhaszonbérlő a  haszonbérleti szerződés szerinti 
haszonbérlő helyébe lépett, a  haszonbérlő az  (1)  bekezdés szerinti kezdeményezést a  haszonbérleti szerződés 
időtartamától függetlenül és első alkalommal a  haszonbérleti szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül 
teheti meg. A bíróság a szerződés hatálybalépésétől állapítja meg a piaci haszonbérleti díjat.”

 (3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  haszonbérlő a  (7)  bekezdésben foglaltak szerint a  haszonbérleti szerződés létrejöttétől számított  
6 hónapon belül kezdeményezte a haszonbérleti szerződés módosítását, a (3) és (5) bekezdésben meghatározottak 
alkalmazásának nincs helye.”
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111. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésnek az  előhaszonbérletre jogosultakkal történő közlése 
érdekében a  szerződést három eredeti példányban kell benyújtani a  mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve 
a Földforgalmi törvény 49. § (1c) bekezdése szerinti esetben a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 53. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A haszonbérleti szerződéshez csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat, kivéve, amelyet 
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
(2a) Ha a haszonbérbeadó a föld haszonélvezője, akkor a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell annak igazolását 
is, hogy a tulajdonos részére a haszonbérleti jog gyakorlásának lehetőségét felajánlotta.”

112. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 55/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azon személynek, aki a  föld használatának megszerzése során előhaszonbérleti jogát a  Földforgalmi törvény 
46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú földhasználatra alapította, a  föld birtokba vételét 
követő 30 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére igazolnia kell, hogy a teljes terület vonatkozásában 
az  ökológiai gazdálkodásra átállást megkezdte, továbbá az  átállási idő lejárta után igazolnia kell, hogy a  teljes 
terület vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító termelői ökológiai gazdálkodói 
tanúsítvánnyal rendelkezik.”

113. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 55/C. §-sal egészül ki:
„55/C. § (1) Ha a haszonbérlet célja a Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti földrajzi árujelzővel 
ellátott termék előállítása és feldolgozása, az  előhaszonbérleti jog gyakorlása során az  előhaszonbérleti 
jog jogosultjának a  szerződésben vagy az  elfogadó nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 
az  előhaszonbérleti joggal érintett föld teljes területén a  föld birtokbavételét követően, ültetvény esetén annak 
termőre fordulásától, de legkésőbb a  föld birtokbavételétől számított 7 éven belül megkezdve, a  haszonbérlet 
időtartama alatt a földrajzi árujelzővel ellátott terméket fog előállítani és feldolgozni.
(2) A  földet az  (1)  bekezdésben foglalt előhaszonbérleti jog gyakorlásával megszerző személynek az  előállítási és 
feldolgozási tevékenység megkezdését követő egy éven belül a  mezőgazdasági igazgatási szervnél igazolnia kell, 
hogy az oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek ellenőrzését végző hatóság oltalom alatt álló 
földrajzi árujelző használatára jogosultként nyilvántartásba vette.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt nyilatkozatok meglétét a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  Földforgalmi törvény 
51. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”

114. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.  § A Földforgalmi törvény 42.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában a  föld használata átengedésének tilalma 
nem vonatkozik a  65.  §-ban meghatározott alhaszonbérbe adásra. A  65.  §-ban és a  Földforgalmi törvény 42.  § 
(2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével az alhaszonbérbe adásra kötött szerződés semmis.”

115. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68.  § (3)  bekezdés e) és f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(A szívességi földhasználati szerződés megszűnik)
„e) közeli hozzátartozók közti jogügylet esetén a szerződő felek közötti közeli hozzátartozói viszony bármilyen okból 
történő megszűnésével, a megszűnést követő 30. napon,
f ) családi mezőgazdasági társaság részére történő használatba adás esetén a  családi mezőgazdasági társaságban 
fennálló tagsági viszony bármilyen okból történő megszűnésével, a megszűnést követő 30. napon.”

116. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződést az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló  
2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás köthet, kivéve ha a  haszonbérlő a  tulajdonos közeli 
hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a tulajdonos tag.”

117. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  erdőgazdálkodási integrációs szerződés írásban érvényes, azt az  erdőről, az  erdő védelméről és 
az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás köthet, kivéve ha 
az integrátor a tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a tulajdonos 
tag. A  71.  § (1a)  bekezdésében foglalt esetben a  szerződés létrejöttéhez az  érintett tulajdonostársak tulajdoni 
hányad alapján – a 72. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – számított kétharmados döntése szükséges.”

118. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önálló erdőgazdálkodási egység területét az  érintett tulajdonos az  erdőről, az  erdő védelméről és 
az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek 
megfelelő, az  erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás 
(a  továbbiakban: erdőkezelő) kezelésébe adása útján is hasznosíthatja. Az  erdőkezelőnek nem kell az  erdészeti 
hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozásnak minősülnie, 
ha az  erdőkezelő a  tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben 
a tulajdonos tag.”

119. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 80. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) Az eljárás a  földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon 
kezdődik.
(2) Az  ügyintézés határidejébe nem számít bele a  Földforgalmi tv. 51.  § (1)  bekezdése szerinti közbenső döntés 
meghozatala és az  50.  § (1)  bekezdés szerinti okiratok mezőgazdasági igazgatási szervhez történő beérkezése 
közötti időtartam.”

120. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A. § A Földforgalmi tv. 49. § (1a) bekezdése szerinti közbenső döntéssel egyidejűleg a mezőgazdasági igazgatási 
szerv megküldi a jegyző részére a haszonbérleti szerződés egy eredeti példányát.”

121. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83.  § A mezőgazdasági igazgatási szerv a  földhasználati szerződés jóváhagyása esetén kiállítja a  szerződéshez 
tartozó záradékot tartalmazó dokumentumot és azt a jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidejűleg megküldi 
a  szerző félnek, valamint – az  e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti eljárás lefolytatása érdekében – 
az ingatlanügyi hatóságnak.”

122. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 88. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött ügylet esetén, ha a  mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy 
a Földforgalmi tv. 67/A. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye, felhívja az eladót az általa az adásvételi ügylet 
kapcsán befogadott, érvényesnek ítélt és rangsorolt elővásárlói jognyilatkozatot tevő személyek, illetve az adásvételi 
szerződés szerinti vevő adatainak megküldésére.”
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123. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv évente január 31-ig egy alkalommal hirdetményt tesz közzé annak érdekében, 
hogy kényszerhasznosítóként történő kijelölésre a  földművesek vagy mezőgazdasági termelőszervezetek kérelmet 
nyújthassanak be. A  hirdetményt a  mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján és a  székhelyén, az  ügyfélforgalom 
számára nyitva álló helyiségben kell közzétenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell)
„b) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a kérelmet a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül lehet 
benyújtani, melyben meg kell jelölni a  kényszerhasznosítóként történő kijelölés esetén az  általa művelni vállalt 
földek művelési ágát vagy művelési ágait és a földek fekvése szerinti járást vagy járásokat.”

124. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:
[Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott 
földrészleteket – használatáról és a  földhasználókról a  közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól 
elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza
a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek gazdálkodó szervezet földhasználójának]
„ce) a cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 
gazdálkodó szervezet nyilvántartását vezető szervet és a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát;”

125. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Tanya földhasználati jogosultságának megszerzése esetén, ha a  szerződés tárgyát képező földrészlet 
az  ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nem szerepel, az  ingatlan-nyilvántartási adatokból pedig nem állapítható meg 
egyértelműen az  ingatlanon lévő épületek rendeltetése, akkor a  bejelentési adatlaphoz csatolni kell továbbá 
az épületek rendeltetésének igazolására alkalmas dokumentumot.”

126. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A földhasználati összesítő igénylésére jogosult)
„f ) a szőlőültetvények telepítésének engedélyezésével, valamint a  szőlőültetvények telepítésének és kivágásának 
ellenőrzésével összefüggésben a hegybíró.”

127. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XVIII. Fejezete a 108/B. §-át megelőzően a következő alcím 
címmel egészül ki:
„20/F. a mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult 
C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott 
ítélet végrehajtásának különös szabályai”

128. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 108/B–108/Q. §-sal egészül ki:
„108/B.  § (1) Az  olyan természetes vagy jogi személy, akinek haszonélvezeti jogát a  108.  § (1)  bekezdésének 
2014. április 30-án hatályos rendelkezése alapján törölték az  ingatlan-nyilvántartásból (a  továbbiakban: törölt 
haszonélvező), illetve jogutódja ezen alcím szerint igényelheti a  törölt haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba 
való visszajegyzését, valamint az ezen alcím szerinti kompenzációt.
(2) A  törölt haszonélvező, illetve jogutódja a  haszonélvezeti jog törlésével összefüggésben az  állammal, illetve 
az állami szervekkel szembeni igényeit kizárólag az ezen alcím szerinti eljárások keretében érvényesítheti.
108/C. § (1) A törölt haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló 
hatósági eljárást (a továbbiakban: visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás), valamint a törölt haszonélvezeti 
joggal összefüggő kompenzációra irányuló hatósági eljárást (a  továbbiakban: kompenzációs eljárás) kérelemre 
a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) folytatja le.
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(2) A  törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésének ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló hatósági eljárást 
(a  továbbiakban: visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás) – az  NFK-nak a  visszajegyezhetőség vizsgálatára 
irányuló eljárásban hozott döntése alapján – az ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatja le.
(3) A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban és a kompenzációs eljárásban az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvényt, a visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárásban – az ezen alcím szerinti eltérésekkel – 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt kell alkalmazni.
108/D. § (1) A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás iránti kérelmet
a) a törölt haszonélvező, vagy
b) – jogi személy törölt haszonélvező jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező jogutódja
nyújthatja be.
(2) A kompenzációs eljárás iránti kérelmet
a) a törölt haszonélvező, vagy
b) – a törölt haszonélvező természetes személy halála vagy jogi személy jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező 
jogutódja
nyújthatja be.
(3) A kérelmeket az NFK honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.
(4) A  visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a 
között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) Ha kérték a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását, a kompenzációs eljárás iránti kérelem 
a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás (a továbbiakban 
együtt: visszajegyzési eljárás) lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be.
(6) Ha nem kérték a  visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását, a  kompenzációs eljárás iránti 
kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(7) A törölt haszonélvező jogutódja a kompenzációs eljárás iránti kérelmet 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a 
között nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(8) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy törölt haszonélvezőnek vagy a törölt haszonélvező 
jogutódjának minősül.
108/E. § (1) Az NFK 2022. július 31-ig értesítést küld a törölt haszonélvező, illetve jogutódja részére.
(2) Az értesítés részletes tájékoztatást tartalmaz
a) a törölt haszonélvezőt, illetve jogutódját ezen alcím szerinti megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről,
b) az ezen alcím szerinti eljárásokról, azok lefolytatásának feltételeiről, valamint a  feltételek nemteljesítésének 
jogkövetkezményeiről,
c) a kérelmek formanyomtatványának internetes elérhetőségéről,
d) az eljáró hatóságokról és azok elérhetőségeiről.
(3) Az értesítés mellékletét képezi a kérelmek formanyomtatványa.
(4) Az  értesítést a  hatósági döntések közlésére irányadó szabályok szerint elektronikus úton kell megküldeni 
a címzett ismert elérhetőségére. Ha ennek feltételei hiányoznak, az értesítést a címzett ismert címére postai úton, 
ajánlott küldeményként kell megküldeni.
(5) Az értesítést – személyes adatok feltüntetése nélkül – az NFK honlapján is közzé kell tenni 2023. február 28-ig.
108/F. § (1) A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban ügyfélnek minősül
a) a törölt haszonélvező, illetve jogutódja,
b) az ingatlan, illetve annak tulajdoni hányada, amelyet a törölt haszonélvezeti jog korábban terhelt, illetve a törlést 
követően ezen ingatlanból kialakított azon ingatlan vagy ingatlanok, melyek területére a  törölt haszonélvezeti 
jog korábban kiterjed (a  továbbiakban: érintett ingatlan) ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, 
haszonélvezője,
c) az érintett ingatlanra bármely jogcímen kötelmi jellegű használati jogosultsággal rendelkező személy 
(a továbbiakban: használati jogosultsággal rendelkező személy),
d) mindazon személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az eljárás tárgya közvetlenül érinti.
(2) A  visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás tárgya az  arról való döntés, hogy a  kérelem alapján 
a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásba visszajegyezhető-e.
(3) Ha a visszajegyzés ezen alcím szerinti feltételei a törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület egészére 
fennállnak, akkor a  haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségét – az  érintett ingatlan vagy ingatlanok, illetve ezek 
természetben meghatározott részének megjelölésével – a teljes területre kell megállapítani.
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(4) Ha a  visszajegyzés ezen alcím szerinti feltételei a  törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület csak 
egy részére állnak fenn, akkor a  haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségét – az  érintett ingatlan vagy ingatlanok, 
illetve ezek természetben meghatározott részének megjelölésével – arra a  területre kell megállapítani, melyre 
a  visszajegyzés feltételei fennállnak, és a  többi terület tekintetében – az  érintett ingatlan vagy ingatlanok, illetve 
ezek természetben meghatározott részének megjelölésével – azt kell megállapítani, hogy a haszonélvezeti jog nem 
jegyezhető vissza.
(5) Ha a  visszajegyzés ezen alcím szerinti feltételei a  törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület egyik 
részére sem állnak fenn, akkor – az  érintett ingatlan vagy ingatlanok, illetve ezek természetben meghatározott 
részének megjelölésével – a  teljes terület tekintetében azt kell megállapítani, hogy a  haszonélvezeti jog nem 
jegyezhető vissza.
(6) A törölt haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségéről kell döntést hozni, ha
a) nem minősül jóhiszeműnek a (7) bekezdés szerinti valamelyik személy, és
b) a (7) bekezdés szerinti jogi akadály nem áll fenn.
(7) Az ügyfelek közül nem minősül jóhiszeműnek az érintett ingatlan
a) tulajdonosa, ha tulajdonjoga a haszonélvezeti jog törlésekor is fennállt,
b) tulajdonosa, ha tulajdonjoga 2018. március 6. napja után kötött vagy ezt megelőzően kötött, de a  földforgalmi 
törvénynek megfelelő eljárás – ideértve az  ingatlan-nyilvántartási eljárást is – érdekében 2018. március 6. napját 
követően az  illetékes hatósághoz benyújtott szerződés, illetve 2018. március 6. napja után tett végintézkedés 
alapján keletkezett,
c) tulajdonosa, ha tulajdonjoga 2018. március 6. napja után keletkezett (a  szerződés és az  öröklés esetét ide nem 
értve),
d) tulajdonosa, ha a b) vagy c) pont alapján jóhiszeműnek minősül ugyan, de az ingatlanra 2018. március 6. napja 
után haszonélvezeti jogot alapított,
e) haszonélvezője, ha e jogát 2018. március 6. napja után kötött szerződéssel vagy tett végintézkedéssel alapították, 
vagy tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg a maga javára fenntartotta,
f ) tulajdonosa, ha tulajdonjogát az a)–d) pont szerinti tulajdonostól örökléssel szerezte.
(8) A  visszajegyzés jogi akadályának minősül, ha az  érintett ingatlant kisajátították, vagy tulajdonjogát kisajátítást 
pótló adásvételi szerződéssel átruházták.
(9) Nem akadálya az eljárás lefolytatásának és a visszajegyzésnek, ha a határozott időre alapított haszonélvezeti jog 
– törlés hiányában – a  határozott idő lejárta folytán a  kérelem benyújtásakor vagy a  visszajegyezhetőségről szóló 
döntés meghozatalakor már megszűnt volna. Ez esetben – ha a visszajegyzés feltételei fennállnak – a haszonélvezeti 
jogot a törléskor még hátralévő időtartammal egyező időtartamra kell visszajegyezni.
(10) A  visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás megindulásának tényét az  NFK kérelmére az  ingatlan-
nyilvántartásban fel kell jegyezni.
(11) Az  NFK döntése ellen megindított közigazgatási pert a  keresetlevél benyújtását követő 60 napon belül kell 
befejezni.
(12) A perben perújításnak nincs helye.
(13) A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lezárultnak minősül, ha
a) az NFK döntésével kapcsolatos közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő perindítás nélkül letelt, vagy
b) az NFK döntésével kapcsolatosan indított közigazgatási perben a bíróság jogerős határozatot hozott, és
ba) a bíróság határozata folytán nem szükséges az NFK-nak új döntést hoznia, vagy
bb) a bíróság határozata folytán az NFK meghozta a szükséges döntést és e döntés ellen nem indult közigazgatási 
per, vagy a  megindított közigazgatási perben jogerős határozatot hozott a  bíróság, illetve a  bíróság határozata 
alapján az NFK meghozta a szükséges döntést.
(14) A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs helye.
108/G.  § Ha a  visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lezárultnak minősül, az  NFK a  döntését megküldi 
az ingatlanügyi hatóságnak
a) az eljárás megindításáról szóló tényfeljegyzés törlése, valamint
b) haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségéről szóló döntése esetén a  törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésének 
ingatlan-nyilvántartási átvezetése
érdekében.
108/H. § (1) A törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésével egyidejűleg az érintett ingatlanra – a  törlést követően – 
bejegyzett haszonélvezeti jogra vonatkozó bejegyzést hivatalból úgy kell módosítani, hogy a  visszajegyzett 
haszonélvező e jogát teljes körűen gyakorolhassa.
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(2) Ha az  érintett ingatlan használati jogosultsággal rendelkező személy használatában áll, a  törölt haszonélvező 
a haszonélvezeti jog visszajegyzésével a használatba adó helyébe lép.
108/I.  § (1) A  108/D.  § (5)  bekezdése alkalmazásában a  visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás akkor minősül 
lezárultnak, ha
a) a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lezárultnak minősül, és az NFK a törölt haszonélvezeti joggal 
korábban terhelt teljes területre nézve azt állapítja meg, hogy a  törölt haszonélvezeti jog nem jegyezhető vissza 
az ingatlan-nyilvántartásba, vagy
b) az ingatlanügyi hatóság az NFK-nak a haszonélvezeti jog – a törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület 
egészére vagy annak egy részére történő – visszajegyezhetőségét megállapító döntését követően döntött a törölt 
haszonélvezeti jog visszajegyzéséről.
(2) A kompenzációs eljárásban ügyfélnek minősül:
a) a törölt haszonélvező, vagy a törölt haszonélvező jogutódja (ezen és a 108/K. § alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: kérelmező),
b) az érintett ingatlannak a  haszonélvezeti jog törlésekori tulajdonosa vagy annak jogutódja (ezen és a  108/K.  § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: tulajdonos),
c) mindaz a  személy, akitől a  kérelmező a  haszonélvezeti jog törlésére tekintettel bármilyen formában juttatást 
kapott.
(3) A  kompenzációs eljárás tárgya az  arról való döntés, hogy a  kérelmezőt e  törvény alapján megilleti-e 
kompenzáció, és ha igen, részére mekkora összegű kompenzáció jár.
(4) A kompenzációt az állam fizeti meg.
108/J. § (1) A 108/F. § (9) bekezdés szerinti esetben a 108/K. § szerinti kompenzáció nem jár, de ha a visszajegyzési 
eljárás eredményeként a  haszonélvezeti jog olyan ingatlanon kerül visszajegyzésre, amelynek értéke, 
jövedelmezősége a  körülmények megváltozása folytán jelentősen csökkent, a  kérelmező igényt tarthat a  vagyoni 
hátránnyal arányos kompenzációra.
(2) Az  e  § szerinti kompenzáció iránti kérelem a  108/D.  § (5)  bekezdése szerinti határidőben nyújtható be. 
A kérelmezőnek megfelelően igazolnia kell az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállását.
108/K. § (1) A kompenzáció alapja a törölt haszonélvezeti jog egyévi értéke. Az egyévi érték a haszonélvezeti joggal 
korábban terhelt ingatlan – haszonélvezeti jog törlésekori – forgalmi értékének 1/20-a.
(2) Ha a  törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésére nem került sor, határozott időre alapított haszonélvezeti jog 
esetében a kompenzáció mértéke
a) természetes személy esetében az  egyévi érték szorozva a  haszonélvezeti jog időtartamából a  törlést követően 
még hátralévő évek számával, de legfeljebb az egyévi érték
aa) 15-szöröse, ha a haszonélvező a törléskor 25 évesnél fiatalabb volt,
ab) 13-szorosa, ha a haszonélvező a törléskor 25–35 éves volt,
ac) 11-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 35 évesnél idősebb, de 45 évesnél fiatalabb volt,
ad) 9-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 45–55 éves volt,
ae) 7-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 55 évesnél idősebb, de 65 évesnél fiatalabb volt,
af ) 5-szöröse, ha a haszonélvező a törléskor 65 éves vagy annál idősebb volt;
b) jogi személy esetében az  egyévi érték szorozva a  haszonélvezeti jog időtartamából a  törlést követően még 
hátralévő évek számával, de legfeljebb az egyévi érték 15-szöröse.
(3) Ha a  törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésére nem került sor, határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog 
esetében a kompenzáció mértéke
a) természetes személy esetében az egyévi érték
aa) 15-szöröse, ha a haszonélvező a törléskor 25 évesnél fiatalabb volt,
ab) 13-szorosa, ha a haszonélvező a törléskor 25–35 éves volt,
ac) 11-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 35 évesnél idősebb, de 45 évesnél fiatalabb volt,
ad) 9-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 45–55 éves volt,
ae) 7-szerese, ha a haszonélvező a törléskor 55 évesnél idősebb, de 65 évesnél fiatalabb volt,
af ) 5-szöröse, ha a haszonélvező a törléskor 65 éves vagy annál idősebb volt;
b) jogi személy esetében az egyévi érték 15-szöröse.
(4) Ha a  törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésére sor került, a  kompenzáció mértéke az  egyévi érték szorozva 
a törlés és a visszajegyzés közötti évek számával.
(5) A kompenzáció mértékének számítása során töredékév esetében az egyévi érték arányos részét kell figyelembe 
venni.
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(6) Ha a  törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület csak egy részére vonatkozóan kerül sor 
a haszonélvezeti jog visszajegyzésére, a kompenzáció számítása során a haszonélvezeti jog egyévi értékének olyan 
arányú részét kell alapul venni, mint amilyen mértékben a visszajegyzéssel, illetve a vissza nem jegyzéssel érintett 
terület nagysága aránylik a törölt haszonélvezeti joggal korábban terhelt terület nagyságához.
108/L. § (1) Az NFK a kérelem beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a 108/K. § 
alapján mekkora összegű kompenzációra jogosult.
(2) A  kérelmezőnek az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtott kérelme 
esetén, amelyben a kérelmező igazolja, hogy a 108/K. § alapján megállapított összegen felül egyéb igénye is van, 
az NFK a 108/K. § alapján számított összegtől eltérő mértékben is megállapíthatja a kompenzáció összegét az adott 
ügy egyedi körülményeire és az  azok megfelelő igazolására figyelemmel (kiegészítő kompenzáció), különös 
tekintettel a földterület következő jellemzőire:
a) alak, forma, területi méret,
b) fekvés,
c) elhelyezkedés,
d) megközelíthetőség, útviszonyok,
e) domborzati és lejtésviszonyok,
f ) vízjárás rendezettsége,
g) művelést gátló tereptárgyak,
h) kultúrállapot,
i) szokásost meghaladó fagy-, jég-, vadkár valószínűség,
j) öntözés, öntözhetőség,
k) kerítettség,
l) üzemszerű művelést szolgáló építmények,
m) tápanyag-gazdálkodás, agrokémiai beavatkozás,
n) környezeti szennyezettség és tartós környezetkárosodás,
o) a földterület természeti védettsége,
p) melioráció.
(3) Az  NFK az  e  § szerinti kiegészítő kompenzáció, valamint a  108/K.  § szerinti kompenzáció meghatározásakor 
figyelembe veszi azt, ha a  törölt haszonélvező a  haszonélvezeti jogának törlését követően az  érintett ingatlan 
birtokában maradt, és élvezte annak hasznait.
108/M.  § A 108/K. és a  108/L.  § szerint megállapított kompenzációt csökkenteni kell annak a  juttatásnak 
az  értékével, amelyet a  kérelmező a  tulajdonostól vagy bárki mástól a  haszonélvezeti jog törlésére tekintettel 
bármilyen formában kapott.
108/N. § A 108/K–108/M. § szerint megállapított összeg után a haszonélvezeti jog törlésének időpontjától a kifizetés 
napjáig kamat jár. A  kamat mértéke megegyezik a  jegybanki alapkamat két százalékponttal emelt mértékével. 
A  kamat számításakor az  érintett naptári félév első napján érvényes kamat irányadó az  adott naptári félév teljes 
idejére.
108/O. § (1) Ha a kompenzáció összege a tulajdonos által történt juttatás hiányában a 108/M. § szerint nem került 
csökkentésre, a  kérelmezőt a  tulajdonossal szemben a  haszonélvezeti jogának törlésére tekintettel megillető 
minden igény e törvény erejénél fogva – a kompenzáció kifizetésével egyidejűleg – az államra száll.
(2) A kompenzációt egy összegben, az NFK döntését követő 15 napon belül kell a kérelmező részére megfizetni.
108/P. § (1) Az NFK döntése ellen megindított közigazgatási pert a keresetlevél benyújtását követő 60 napon belül 
kell befejezni.
(2) A bíróság a perben a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
(3) A perben perújításnak nincs helye.
108/Q.  § (1) A  haszonélvezeti jogoknak a  108.  § (1)  bekezdésének 2014. április 30-án hatályos rendelkezése 
alapján történő törlése ellen kezdeményezett, az  egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi 
CL. törvény (a  továbbiakban: Módtv.3.) hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági eljárásban a  bíróság 
a  visszajegyezhetőségről, a  kompenzációra való jogosultságról és a  kompenzáció mértékéről ezen alcím 
rendelkezései alapján – a  visszajegyezhetőség, a  kompenzációra való jogosultság és a  kompenzáció mértékének 
megállapítására irányuló kereseti kérelem hiányában is – dönt.
(2) A  bíróság tájékoztatja a  peres feleket az  (1)  bekezdésben foglaltakról a  Módtv.3. hatálybalépésétől számított 
30 napon belül, de legkésőbb a  bírósági eljárást befejező jogerős érdemi határozat meghozataláig. A  bíróság 
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a  tájékoztatás során a  felperest egyúttal felhívja, hogy 15 napon belül nyilatkozzon, ha nem kéri a  bíróság 
(1) bekezdés szerinti döntését, hanem fenntartja az eredeti kereseti kérelmét.
(3) Ha a  felperes a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot nem tesz, akkor a  (2)  bekezdés szerinti határidő lejártát 
követően
a) polgári bírósági eljárás esetén a felperesnek – amennyiben az állam a bírósági eljárásban nem alperes – az államot 
alperesként perbe kell vonnia,
b) közigazgatási per esetén a bíróság az NFK-t perbe állítja.
(4) A haszonélvezeti jogoknak a 108. § (1) bekezdésének 2014. április 30-án hatályos rendelkezése alapján történő 
törlése ellen kezdeményezett olyan bírósági eljárásban, amelyben a bíróság a Módtv.3. hatálybalépéséig meghozta 
a bírósági eljárást befejező jogerős érdemi határozatot, a bírósági eljárásban részt vevő törölt haszonélvező, illetve 
jogutódja az ezen alcím szerinti igényeit jogosult ezen alcím szerint érvényesíteni.
(5) Az ezen alcím szerinti eljárásokban eljáró hatóságokat és bíróságokat a (4) bekezdés szerinti bírósági eljárásban 
hozott döntés és az azokban megállapított tényállás nem köti.”

129. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XVIII. Fejezete a következő 110/F. és 110/G. §-sal egészül ki:
„110/F.  § (1) E  törvénynek a  Módtv.3.-mal megállapított rendelkezéseit – kivéve a  (2)  bekezdésben foglaltakat – 
azok hatálybalépését követően indult hatósági jóváhagyási eljárásban, vagy ha nem szükséges a  mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyása, akkor az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kell alkalmazni.
(2) A 17. § (2) bekezdésének, a 18/A. § (4) bekezdésének, az 53. § (2) bekezdésének a Módtv.3. által megállapított 
rendelkezéseit a 2022. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
110/G. § A 2022. január 1-jét megelőzően a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermék előállítására és feldolgozására 
tekintettel a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján gyakorolt elővásárlási jog és a Földforgalmi 
törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja alapján gyakorolt előhaszonbérleti jog esetében a földrajzi árujelzővel ellátott 
termék előállítását és feldolgozását
a) 2022. január 1-jétől számított három, ültetvény esetében hét éven belül kell megkezdeni, ha a  föld 
birtokbavételére 2022. január 1-jét megelőzően került sor,
b) a föld birtokbavételétől számított három, ültetvény esetében hét éven belül kell megkezdeni, ha a  föld 
birtokbavételére 2021. december 31-ét követően került sor.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 110/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  13.  § (1)  bekezdésének, a  17.  § (1)  bekezdésének, a  34/A.  §-nak, a  35.  § (2)  bekezdésének, a  37.  § (3) és 
(5)  bekezdésének, a  39/A.  § (4)  bekezdésének, a  53.  § (1)  bekezdésének, a  81/A.  §-nak, a  83.  §-nak és a  94.  § 
(1)  bekezdés c)  pontjának, a  Módtv.3. által megállapított 2023. február 1. napján hatályba lépő rendelkezéseit 
2023. február 1. napján vagy azt követően indult hatósági jóváhagyási eljárásban, vagy ha nem szükséges 
a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, akkor azok hatálybalépését követően indult ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban kell alkalmazni.”

130. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
a) 34. § (1) bekezdésében a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2), (3) és (4) bekezdésében” szöveg,
b) 34/A.  §-ában az  „egy eredeti, nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát” szövegrész helyébe 

a „másolatát” szöveg,
c) 35. § (1) bekezdésében a „23. § (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „23/A. § (2) bekezdésének” szöveg,
d) 36. § (2) bekezdésében a „(1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2), (3) és (4) bekezdésében” szöveg,
e) 37.  § (5)  bekezdésében a  „szerződés (3)  bekezdés szerint záradékolt két példányát” szövegrész helyébe 

a „szerződést és az ahhoz tartozó záradékot” szöveg,
f ) 39/A. § (4) bekezdésében a „szerv a” szövegrész helyébe a „szerv kiállítja a” szöveg és a „nyilatkozat két eredeti 

példányát látja el jóváhagyó záradékkal” szövegrész helyébe a „nyilatkozathoz tartozó záradékot” szöveg,
g) 53.  § (1)  bekezdésében a  „szerződésnek az  előhaszonbérletre jogosultakkal történő közlése érdekében 

a szerződést három eredeti példányban” szövegrész helyébe a „szerződést az e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben foglaltak szerint” szöveg,

h) 71.  § (3)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az „ „ismeretlen” ” szövegrész helyébe a „ „címzett ismeretlen”, 
„kézbesítés akadályozott” ” szöveg,
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i) 72. § (1) bekezdésében a „harmadik személy” szövegrész helyébe a „tulajdonostárs vagy harmadik személy” 
szöveg,

j) 81. § (1) bekezdésében a „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2), (3) és (4) bekezdésében” szöveg,
k) 81/A. §-ában az „egy eredeti példányát” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg,
l) 95.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „meghatározott használati megosztásról” szövegrész helyébe 

a „meghatározott és a földhasználati szerződés megkötésekor hatályos használati megosztásról” szöveg,
m) 107.  §-ában a „18/A–18/B.  §” szövegrész helyébe a „18/A–18/C.  §” szöveg és az „55/A–55/B.  §” szövegrész 

helyébe az „55/A–55/C. §” szöveg,
n) 110/F. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésben” szöveg
lép.

131. §  Hatályát veszti a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
a) 2/A–2/C. §-a,
b) 30. § (4) bekezdése,
c) 31. §-a,
d) 9/A. alcíme,
e) 71. § (1a) és (2a) bekezdésében a „harmadik” szövegrész,
f ) 94. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
g) 104. § (1) bekezdés f ) pontja,
h) 108. § (1) bekezdésében a „haszonélvezeti jog továbbá” szövegrész,
i) 108. § (2)–(5) bekezdése.

11. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

132. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
a) 3.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában az „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe  

az „a szőlészetről és borászatról szóló törvény (a  továbbiakban: Btv.) végrehajtására kiadott jogszabályban” 
szöveg,

b) 9.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe  
az „a Btv. végrehajtására kiadott jogszabályban” szöveg,

c) 135.  §-ában az  „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az  „a Btv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban” szöveg,

d) 136. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az „a Btv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban” szöveg,

e) 137. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az „a Btv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban” szöveg,

f ) 137. § (2) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az „a Btv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban” szöveg

lép.

12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

133. §  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 22. alcíme a következő 36/F. §-sal egészül ki:
„36/F. § Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 6. § (6) és 
(7) bekezdése a 2021. évi adókötelezettség megállapítása során még alkalmazható.”

13. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása

134. § (1) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. harmadlagos mű: a  vízügyi igazgatási szervek által kezelt és üzemeltett vizilétesítmény, valamint 
a  mezőgazdasági öntözési igények tényleges felmerülésének helye között elhelyezkedő üzemi szintű 
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mezőgazdasági vízellátást biztosító, öntözési célú vagy kettős működésű vízilétesítmény és az  öntözési körzet 
többletvizeit elvezető vízilétesítmény;”

 (2) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. öntözési körzet: az  öntözési közösség elismeréséről szóló döntésben meghatározott, az  öntözési közösség 
működésére szolgáló és az öntözési közösség tagjai által öntözni kívánt külterületi földrészleteket magába foglaló 
terület;”

 (3) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. üzemeltetési szerződés: a  Nemzeti Földalapba tartozó harmadlagos művek vízjogi üzemeltetési engedélyében 
foglaltaknak megfelelő működtetése érdekében a  mezőgazdasági termelővel, az  öntözési közösséggel vagy 
a mezőgazdasági vízszolgáltatóval kötött szerződés.”

135. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § Az öntözési igazgatási szerv öntözésfejlesztési területet jelöl ki az  aktív felszíni víztestekhez kapcsolódó 
öntözőfürtök, a  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek, a  talajtani és vízföldtani adottságok, a  domborzati 
és a  vízrajzi viszonyok és az  öntözés gazdaságossága figyelembevételével a  felszíni vízből ellátott öntözési célú 
vízilétesítmény hatásterületének megfelelően. Egy földrészlet csak egy öntözésfejlesztési terület része lehet.”

136. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az érvényes öntözésfejlesztési terv az abban meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi 
előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak minősül. Az öntözésfejlesztési terv 
a kiadásától számított 20 évig hatályos.”

137. § (1) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Öntözési közösségként olyan a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gazdasági társaság 
vagy szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával 
rendelkező mezőgazdasági termelők. Az  öntözési körzet területén mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító 
természetes vagy jogi személyek az öntözési közösség tagjává válhatnak.”

 (2) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, kizárólag mezőgazdasági termelők tagságával 
működő gazdasági társaság vagy szövetkezet öntözési közösségként akkor is elismerhető, ha az  öntözési körzet 
területén található földrészletek használati jogával a  tagok mellett a  gazdasági társaság vagy szövetkezet 
is rendelkezik. A  gazdasági társaság vagy szövetkezet használati joga az  öntözési körzet területén található 
földrészletek területének legfeljebb 25%-ára terjedhet ki.”

138. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  öntözési körzet az  öntözési igazgatási szervnek az  (1) és (2)  bekezdésnek megfelelő javaslata alapján csak 
az  öntözési közösség tagjai által öntözni kívánt egymástól elkülönülő, vagy a  közösség tagjai használatában nem 
álló közbeékelődött területeket is magába foglaló körbehatárolt külterületi földterületeken jelölhető ki. Az öntözési 
körzet a  7.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben legfeljebb 10 000 ha, a  b)  pontja szerinti esetben legfeljebb  
1000 ha területen jelölhető ki.”

139. § (1) Az  öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 10.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Az  öntözési közösség vagy a  7.  § (2)  bekezdés a) vagy b)  pontjának megfelelő öntözési beruházást 
kezdeményező mezőgazdasági termelők által öntözni kívánt területre, az  öntözési igazgatási szerv környezeti 
körzeti tervet készít abban az esetben, ha
a) az érintett földrészletek vonatkozásában nincs hatályos öntözésfejlesztési terv, vagy
b) az érintett földrészletek vonatkozásában a  hatályos öntözésfejlesztési tervben meghatározott feltételektől  
el kívánnak térni
és a környezeti körzeti terv elkészítését az öntözési közösség vagy a 7. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelő 
öntözési beruházást kezdeményező mezőgazdasági termelők kérik.
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(2) Az öntözési beruházásra vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírásokat az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott hatóság környezeti körzeti tervet jóváhagyó határozata 
tartalmazza, a  környezeti körzeti terv a  jóváhagyással lép hatályba. Az  érvényes környezeti körzeti terv a  benne 
meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek 
vagy szakhatósági állásfoglalásnak minősül. Az érvényes környezeti körzeti tervnek megfelelő öntözéses beruházás 
és a  környezeti körzeti tervben meghatározott feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem 
kell lefolytatni a  környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi engedélyezési vagy szakhatósági eljárást. 
A környezeti körzeti terv a kiadásától számított 20 évig hatályos.”

 (2) Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az öntözésfejlesztési tervek hatálybalépése nem érinti a környezeti körzeti terv hatályát.”

140. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az öntözési igazgatási szerv a vízjogi engedélyezési eljárásban megbízás alapján képviseli
a) az öntözési közösséget,
b) a 7. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelő öntözési beruházást kezdeményező mezőgazdasági termelőt,
ha a beruházás megfelel az öntözésfejlesztési tervnek.”

141. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A harmadlagos mű üzemeltetéséről, fenntartásáról a magántulajdonú harmadlagos mű üzemeltetésére 
vízjogi engedéllyel rendelkező személy, ennek hiányában a tulajdonos gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének az üzemeltetési engedélyes vagy a tulajdonos úgy is eleget tehet, 
ha a harmadlagos mű fenntartását, üzemeltetését sorrendben átengedi:
a) az öntözési közösségnek,
b) a mezőgazdasági termelőnek, vagy
c) a mezőgazdasági vízszolgáltatónak.
(3) A fenntartási, üzemeltetési feladatok átengedésére ingyenesen is sor kerülhet a felek megállapodása alapján.
(4) Az öntözési igazgatási szerv a feladataihoz szükséges földrészlet tulajdonjogát az állam javára történő felajánlás 
esetén ingyenesen vagy ellenérték fejében adásvétellel vagy cserével megszerezheti. Az  így az  állam tulajdonába 
kerülő ingatlan a Nemzeti Földalapba tartozik.
12/B.  § A Nemzeti Földalapba tartozó harmadlagos művet a  Nemzeti Földügyi Központ maga üzemelteti, vagy 
szerződés alapján hasznosításra átengedheti.”

142. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az öntözési igazgatási szerv számára – a saját térinformatikai rendszerben történő kezelés céljából – az öntözési 
igazgatási szerv feladatellátásához szükséges, más adatkezelők által előállított, illetve kezelt állami térinformatikai 
adatbázisokból származó adatállományokat a  térinformatikai adatbázisok kezelésére jogosultak (a  továbbiakban: 
adatszolgáltatók) a  külön megállapodásokban rögzített formában, tartalommal és ütemezés szerint ingyenesen 
továbbítják.”

143. §  Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
a) 1. § 4. pontjában az „öntözési kerület” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési terület” szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdésében az „öntözési kerület területére” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési területre” 

szöveg,
c) 6.  § (2)  bekezdésében az „öntözési kerületben” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési területen” szöveg 

és az „öntözési igazgatási szerv meghatározza” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési tervet jóváhagyó 
határozatban meghatározásra kerül” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében az „Az öntözésfejlesztési” szövegrész helyébe az „Az érvényes öntözésfejlesztési” szöveg 
és a „tervben” szövegrész helyébe a „tervet jóváhagyó határozatban” szöveg,

e) 6. § (5) bekezdésében az „öntözési kerületek” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési terület” szöveg,
f ) 6. § (6) bekezdésében az „öntözési kerületeket” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési területeket” szöveg 

és a „rendszeresen” szövegrész helyébe az „5 évente” szöveg,
g) 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „zöldség-gyümölcstermesztés” szövegrész helyébe a  „kertészeti 

növénykultúra és szántóföldi ipari növény termesztése” szöveg,
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h) 9. § (1) bekezdésében a „közösség elismerésében” szövegrész helyébe a „közösséget elismerő határozatban” 
szöveg és az „öntözési kerület” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési terület” szöveg,

i) 15.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „öntözési kerületre” szövegrész helyébe az „öntözésfejlesztési területre” 
szöveg,

j) 23. §-ában a „12. §-a” szövegrész helyébe a „12–12/B. §-a” szöveg
lép.

144. §  Hatályát veszti az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
a) 6. § (2) bekezdésében a „ , halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati” szövegrész,
b) 6. § (3) bekezdésében a „ , halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati” szövegrész,
c) 6. § (6) bekezdésében a „ , halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati” szövegrész.

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

145. §  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Védett természeti területnek minősülő földrészlet esetében a  vételi jog gyakorlásának feltétele a  földügyért 
felelős miniszter hozzájárulása a  földrészletnek az  állami tulajdonból történő kikerüléséhez. A  hozzájárulás 
nem tagadható meg akkor, ha a  vételi jogot gyakorlóval szemben a  joggyakorlást megelőző tíz éven belül nem 
állapították meg környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntettét, vagy természetvédelmi szabálysértés 
miatt a  felelősségét, továbbá természetvédelmi bírság nem került vele szemben kiszabásra. Az  (1)  bekezdés 
szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  vételi jog gyakorlására és a  miniszter hozzájárulásának 
kezdeményezésére a joggyakorló által a határidőben került sor.”

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

146. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A II. Fejezet szerinti eljárások során az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint 
a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény szabályait 
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

147. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 4.  § (3)  bekezdés f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A kérelmet vissza kell utasítani, ha)
„f ) a folyamatban lévő megosztás tényének bármely okból bekövetkezett törlésétől számított 30 napon belül 
az adott ingatlant érintően ismételten kérelmet nyújtanak be, ide nem értve azt az esetet, ha a törlésre a tulajdonjog 
öröklés jogcímen történő bejegyzése, illetve a  kisajátítás folytán bekövetkező tulajdonváltozás átvezetése alapján 
kerül sor.”

 (2) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 4. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  kérelmet függőben kell tartani, ha a  kérelemmel érintett földrészlet tekintetében az  ingatlanügyi hatóság 
a III. Fejezet szerinti eljárása folyamatban van. A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránti eljárást a III. 
Fejezet szerinti adatkiigazítás megtörténtét, az adatfeltárásra irányuló eljárás megszüntetését, a  jegyző értesítését, 
illetve az ingatlan állami tulajdonba kerülését követően folytatni kell.”

 (3) A  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(5) A  folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését követően az  ingatlan tulajdoni lapján és térképi 
állományán az  öröklés miatt bekövetkezett tulajdonváltozás – ideértve az  özvegyi jog bejegyzését is – és 
a kisajátítás – ideértve a kisajátítást pótló adásvétel és csere esetét is – kivételével más változtatás nem vezethető át. 
A tény feljegyzését követően benyújtott egyéb kérelmeket vagy megkereséseket az ingatlanügyi hatóság függőben 
tartja a megosztás tényének törléséig.”

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

149. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 12.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  ellenérték megfizetését – annak összegétől függetlenül – az  egyezségi döntésben részt nem vevő, az  5.  § 
(2) bekezdése szerinti tulajdonostárs, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti értesítettnek tekintendő tulajdonostárs 
részére bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni.”

150. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 16.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  ellenérték megfizetését – annak összegétől függetlenül – bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni 
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti bizonytalan személyű tulajdonostárs, a  tulajdonostárs ismeretlen örököse, valamint 
az  5.  § (4)  bekezdése szerinti értesítettnek tekintendő tulajdonostárs, továbbá azon tulajdonostárs részére, aki 
a teljesítéshez szükséges adatokat nem bocsátja a bekebelező tulajdonostárs rendelkezésére.”

151. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 4. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Ha az ellenérték megfizetését bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni, annak összegét a letevő akkor 
követelheti vissza, ha a  tulajdonjog bejegyzés iránti kérelemről az  ingatlanügyi hatóság olyan tartalmú végleges 
döntést hozott, mely alapján a tulajdonjog bejegyzésére nem kerülhetett sor.
(2) Ha az  ingatlanügyi hatóság eljárása az  (1)  bekezdés szerinti döntéssel zárult, azonban a  jogorvoslati kérelem 
következtében a  hatóságot a  bíróság új eljárásra utasítja, vagy a  kérelmező ismételten kéri a  tulajdonjogának 
bejegyzését ugyanazon ingatlanra vagy ingatlanokra, a kérelmező igazolni köteles, hogy az ellenérték továbbra is 
bírósági letétben van.
(3) A bírósági letétbe helyezéssel kapcsolatban felmerült költségeket és illetéket a letevő viseli, az a letétbe helyezett 
összegből nem vonható le.
(4) Ha a  letétbe helyezett összegnek a  letevő részére való visszafizetésének nincs helye, a  bírósági kezelés (őrzés) 
megszüntetésére akkor kerül sor, ha a tulajdonjogot bejegyző határozat véglegessé válásától számított tizenöt éven 
belül a pénzt a  jogosult nem veszi át. A letétként kezelt pénzt ezen határidő elteltét követően a Nemzeti Földalap 
kezeléséért felelős szerv részére kell átutalni, mely összeget az állam földvásárlásra használhat fel.”

152. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 46.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A kialakítandó földrészletek megközelíthetősége érdekében önálló földrészletként kialakított közút a települési 
önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A földrészletek megközelítésére szolgáló 
közutak kialakításához szükséges terület aranykorona értékével a  kialakítandó földrészleteket kártalanítás nélkül 
arányosan csökkenteni kell.”
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 (2) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 46.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) Az  ingatlan-nyilvántartási bejegyzést megelőzően gondoskodni kell a keletkező új földrészletek kitűzéséről és 
azok helyszíni bemutatásáról.”

153. §  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 5. § (4) bekezdés a) pontjában az „ „ismeretlen” ” 
szövegrész helyébe az „ „ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott” ” szöveg lép.

16. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

154. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) kiegészítő őstermelői tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, 
takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből 
származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és 
nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget, dohányfeldolgozás, 
bioüzemanyag-előállítás a  mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati 
eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az  ezekből a  termékekből keletkezett 
termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá mező- és erdőgazdasági szolgáltatás;”

 (2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) mező-, erdőgazdasági tevékenység: a  Földforgalmi törvény 5.  § 18.  pontjában meghatározott mező-, 
erdőgazdasági tevékenység, valamint továbbá e  tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az  a  saját 
gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott mennyiséget;”

 (3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„h) saját gazdaság: a természetes személy saját vagy az őstermelők családi gazdasága tagjainak közös használatában 
álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint mezőgazdasági termelőeszközök azon köre, amelyre nézve 
az  érintett személyt vagy személyeket megilleti a  termelés szervezésének, valamint – a  vetőmag-bértermelés, 
a  bérnevelés, a  bérhizlalás és a  kihelyezett állat tartása kivételével – a  termelés eredménye felhasználásának 
a jogosultsága.”

155. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Az őstermelők családi gazdasága alapításának céljából a tagok írásbeli szerződést kötnek, amely tartalmazza:)
„b) a folytatandó őstermelői tevékenységeket,”

 (2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés módosításáról vagy az (1) bekezdésben meghatározott szerződés 
bármely tag által történő felmondásáról, valamint a tagok hozzátartozói minőségében a hozzátartozói láncolatban 
elfoglalt helyében bekövetkezett változásról az őstermelők családi gazdaságának képviselője 15 napon belül értesíti 
az Agrárkamarát.
(6) Az Agrárkamara törli a nyilvántartásból az őstermelők családi gazdaságára vonatkozó adatokat a mezőgazdasági 
őstermelő vonatkozásában
a) a 10. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, vagy
b) ha az (1) bekezdésben meghatározott szerződést a tag felmondja.”

156. §  A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  őstermelők családi gazdaságának képviselője a  többi tag képviseletében az  őstermelők családi gazdasága 
tevékenysége körében az ügyek vitelére jogosult, a többi tag nevében csak azok meghatalmazása esetén szerezhet 
jogokat és vállalhat kötelezettségeket.”
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157. § (1) A  családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13.  § (1)  bekezdés 7. és 8.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza)
„7. a mezőgazdasági termelő FELIR azonosítóját és tevékenységazonosítóját,
8. a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból törlésének dátumát a  19.  §-nak 
megfelelően, valamint az őstermelői igazolvány érvényesítésének dátumát,”

 (2) A  családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13.  § (1)  bekezdés 10.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza)
„10. a mezőgazdasági őstermelő által termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezését,”

 (3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:
(Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza)
„22. az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból törlésének dátumát a  19.  §-nak 
megfelelően,
23. az őstermelők családi gazdasága tagjait és FELIR azonosítójukat a  19.  §-nak megfelelően, valamint a  családi 
gazdálkodót.”

158. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Agrárkamara a  családi mezőgazdasági társaságokról, azok azonosítása, más családi mezőgazdasági 
társaságoktól való megkülönböztetése, továbbá a  jogszabályoknak megfelelő működésük ellenőrzése céljából 
nyilvántartást vezet, amely a  (2)  bekezdés a)  pontjában és b)  pont ba), bd), bf )  alpontjában meghatározott 
adatkörben nyilvános és a  családi mezőgazdasági társaság minősítés vonatkozásában közhiteles. A  (2)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott adatokat az Agrárkamara a honlapján teszi közzé.”

 (2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
(A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartása tartalmazza
a családi mezőgazdasági társaság)
„ac) adószámát;”

 (3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétel iránti kérelméhez mellékelni kell a tagok hozzátartozói 
láncolatának igazolását.”

 (4) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  családi mezőgazdasági társaság tagjai a  nyilvántartási adatukban bekövetkezett változásról kötelesek 
az Agrárkamarát 15 napon belül értesíteni.”

 (5) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szereplő adatokról és azok változásáról 
adatot szolgáltat
a) statisztikai célból egyedi azonosításra nem alkalmas módon az agrárpolitikáért felelős miniszternek, továbbá
b) egyedi azonosításra alkalmas módon az  állami adó- és vámhatóságnak, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervnek, a  kormányhivatalnak, valamint a  mezőgazdasági igazgatási szervnek a  tevékenységükre 
vonatkozó jogszabályban foglalt ellenőrzési feladataik ellátása érdekében.”

159. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A mezőgazdasági őstermelők, az őstermelők családi gazdaságának, valamint a családi mezőgazdasági társaság 
nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására, nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás 2022. december 31. 
napjáig nem kezdeményezhető elektronikusan.”

 (2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  termelési tényezők hasznosításából, értékesítéséből származó bevételt 2021. évben – a  gazdálkodó 
döntésének megfelelően – nem kell beleszámítani a  kiegészítő tevékenységből, tevékenységekből származó 
bevételbe.”
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160. §  A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény
a) 2.  § b)  pontjában a „hozzátartozói által” szövegrész helyébe a „hozzátartozói és egyenesági rokonai által” 

szöveg,
b) 2.  § g)  pontjában a  „tevékenység, továbbá e  tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az  a  saját 

gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a  kistermelői élelmiszer-
termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget” szövegrész helyébe 
az „őstermelői tevékenység” szöveg,

c) 3.  § (4)  bekezdésében a  „kiegészítő tevékenységéből” szövegrész helyébe a  „kiegészítő őstermelői 
tevékenységéből” szöveg, a  „kiegészítő tevékenységből” szövegrész helyébe a  „kiegészítő őstermelői 
tevékenységből” szöveg, a „kiegészítő tevékenység” szövegrész helyébe a „kiegészítő őstermelői tevékenység” 
szöveg és a „kiegészítő tevékenységet” szövegrész helyébe a „kiegészítő őstermelői tevékenységet” szöveg,

d) 5.  § (1)  bekezdésében a  „jogszerűségét.” szövegrész helyébe a  „jogszerűségét, illetve az  őstermelői 
termékként történő értékesítés jogszerűségét.” szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdésében a  „termék forgalomból” szövegrész helyébe a  „termék, illetve mezőgazdasági 
őstermelői termékként értékesített áru forgalomból” szöveg,

f ) 7. § (7) bekezdés b) pontjában a „60” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
g) 12. § (3) bekezdésében a „nyilvántartási számmal” szövegrész helyébe a „FELIR azonosítóval” szöveg,
h) 13.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában a  „tevékenység-azonosítóját,” szövegrész helyébe a  „tevékenység-

azonosítóját és a tevékenységek kezdetének és befejezésének dátumát,” szöveg,
i) 13. § (2) bekezdésében a „10–17., 20. és 21. pontja” szövegrész helyébe a „10–17., 20., 21., 22. és 23. pontja” 

szöveg,
j) 13.  § (4)  bekezdésében az  „a kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az  „a társadalombiztosítási és 

családtámogatási szervnek, a kormányhivatalnak” szöveg,
k) 14.  § (2)  bekezdésében az  „illetve kiegészítő” szövegrész helyébe az  „illetve a  Földforgalmi törvényben 

meghatározott kiegészítő” szöveg,
l) 15.  § (6)  bekezdés e)  pontjában a  „kiegészítő” szövegrész helyébe az  „a Földforgalmi törvényben 

meghatározott kiegészítő” szöveg,
m) 19. § (4) bekezdésében a „kiegészítő tevékenysége” szövegrész helyébe „kiegészítő őstermelői tevékenysége” 

szöveg
n) 19. § (5) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg
lép.

161. §  Hatályát veszti a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (4) bekezdése.

17. Záró rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 5–23. §, a 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 25–28. §, a 31–41. §, a 42. § (1) bekezdése, a 43. § (1) és (3) bekezdése, 

a  46.  §, a  47.  §, a  4. alcím, a  6–8. alcím, a  78–79.  §, a  80.  § (2)  bekezdése, a  81.  §, a  82.  § (1)  bekezdése, a  83.  § 
(1) bekezdése, a 85–87. §, a 88. § (1) bekezdése, a 89. §, a 90. § (1) és (2) bekezdése, a 91–95. §, a 97. § (1) bekezdése, 
a 98. § a)–d), f ), g), i)–k), m), o), q), r), t) és v) pontja, a 99. § c) pontja, a 101. § (1) és (3) bekezdése, a 102–106. §, 
a  107.  § (1)  bekezdése, a  109–120.  §, a  122.  §, a  123.  §, a  125–128.  §, a  129.  § (1)  bekezdése, a  130.  § a), c), d), 
h)–j), l) és m) pontja, a 131. § b), c), e), h) és i) pontja, a 11. alcím, a 13. alcím, a 15. alcím és a 16. alcím, valamint 
az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 30. § 2022. január 15-én lép hatályba.
 (4) A 24. § (3) bekezdése és a 29. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (5) A 42. § (2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 44. § és a 45. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
 (6) A 80. § (1) bekezdése, a 90. § (3) bekezdése és a 99. § b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (7) A 77. §, a 82. § (2) és (3) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése, a 88. § (2) és (3) bekezdése, a 96. §, a 97. § (2) bekezdése, 

a 98. § e), h), l), n), p), s), u) és w) pontja, a 99. § a) és d) pontja, a 100. §, a 101. § (2) bekezdése, a 107. § (2) bekezdése, 
a 108. §, a 121. §, a 124. §, a 129. § (2) bekezdése, a 130. § b), e)–g), k) és n) pontja, valamint a 131. § a), d), f ) és 
g) pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.
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163. §  E törvény
a) 54.  §-a, 56–58.  §-a, 59.  § a)  pontja, 60.  § a)–c)  pontja, 141.  §-a, továbbá 8. alcíme az  Alaptörvény 38.  cikk 

(1) bekezdése alapján,
b) 60. § d) pontja, 9. alcíme, 102. §-a, 103. §-a, 112–114. §-a, 14. alcíme, 154–158. §-a, 160. § a)–l) pontja, továbbá 

161. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül. 

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CL. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:

A B

1. 01
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
[kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]

2. 02 Erdőgazdálkodás
3. 03 Halászat, halgazdálkodás
4. 10 Élelmiszergyártás
5. 11 Italgyártás
6. 12 Dohánytermék gyártása
7. 2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
8. 2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
9. 382102 Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás tételből: komposztálás

10. 4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
11. 462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
12. 463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
13. 4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
14. 467503 Növényvédőszer nagykereskedelem
15. 467504 Műtrágya nagykereskedelem
16. 749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
17. 749031 Haszonállatok törzskönyvezése
18. 749040 Gombaszakértés
19. 749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
20. 749061 Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
21. 749062 Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás
22. 749063 Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
23. 749064 Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
24. 749065 Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
25. 749066 Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
26. 749068 Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
27. 749069 Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás
28. 749070 Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás
29. 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
30. 773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

”
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2021. évi CLI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról 
szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról*

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

1. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A törvény célja az  élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági 
felügyeletének megteremtésével)
„i) az élelmiszer-pazarlás megelőzése, csökkentése.”

2. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer – a  (2a)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem hozható forgalomba élelmiszerként.”

 (2) Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 15.  §-a a  következő 
(2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszer a  852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.  melléklet 
Va. fejezetében foglalt követelmények betartása mellett ingyenesen forgalomba hozható.
(2b) A (2a) bekezdésben meghatározott ingyenes forgalomba hozatalhoz FELIR azonosítóval kell rendelkezni.”

3. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A.  §-a a  következő 
(15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatának ellátása céljából 
a hegyközségekről szóló törvény szerinti, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) által működtetett 
informatikai rendszerből elektronikus úton adatigénylésre jogosult, valamint a  HNT részére adatot szolgáltat 
a FELIR-ből. Az átvett és átadott adatok körét és az adatátvétel részletszabályait együttműködési megállapodásban 
kell rögzíteni.
(16) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatának ellátása céljából 
a  szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti ePincekönyv rendszerből elektronikus úton adatigénylésre 
jogosult, valamint adatot szolgáltat a FELIR-ből az ePincekönyv rendszer számára. Az átvett és átadott adatok körét 
és az adatátvétel részletszabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”

4. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B. §-a a következő (8a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a honlapján jogosult közzétenni a FELIR azonosítóhoz kapcsolódó, a 38. § 
(2)  bekezdés c)–d)  pontja szerinti elérhetőségi adatokat, ha azok közzététele a  jogszabályban előírt információs 
rendszer működtetése, a  gazdaság fejlesztésének és az  érintett élelmiszerlánc-szereplők kapcsolatfelvételének 
előmozdítása, valamint az élelmiszerlánc-eseményekkel összefüggő tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása 
érdekében szükséges.”

5. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény III. Fejezete a  következő alcímmel 
egészül ki:
„Az élelmiszermentéssel kapcsolatos feladatok
38/H. § (1) Az élelmiszerhulladék-képződés megelőzése és a rászorulók részére történő élelmiszer-elosztás fokozása 
érdekében a  megelőző naptári évben a  47/B.  § (2)  bekezdése szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó 
és népegészségügyi termékadó nélkül számított 100 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel rendelkező, 
a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszer-kiskereskedő a kereskedelmi 
forgalmazás céljából a  birtokában lévő élelmiszert jogosult karitatív szervezet javára felajánlani, valamint köteles 
az  általa meghatározott élelmiszerhulladék-csökkentési tervében foglaltak szerint eljárva – a  48 óránál hosszabb 
minőségmegőrzési időtartammal forgalomba hozott élelmiszert – a  minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt 

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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legalább 48 órával az  Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMK) 
részére felajánlani, és az ÉMK-val megkötött szerződés szerint eljárni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott élelmiszer-kiskereskedőn kívüli más élelmiszer-vállalkozó 
a  minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával a  kereskedelmi forgalmazás céljából a  birtokában 
lévő élelmiszert jogosult karitatív szervezet javára felajánlani, valamint az  ÉMK részére önkéntesen felajánlhatja 
az ÉMK-val történt megegyezés alapján.
(3) Az  ÉMK az  állam 100%-os tulajdonában álló társaság. Az  ÉMK üzletrésze forgalomképtelen. Az  ÉMK felett 
a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv gyakorolja.
(4) Az ÉMK az élelmiszermentéssel kapcsolatban közhatalmi feladatként:
a) ellátja az élelmiszermentési folyamat országos szintű koordinálását,
b) nyilvántartja az  élelmiszermentésben közreműködő szervezeteket, koordinációs szerződést köt velük 
az élelmiszer-elosztásra,
c) élelmiszer-elosztást és élelmiszer-újraelosztást végez,
d) figyelemmel kíséri a  megelőző naptári évben a  47/B.  § (2)  bekezdése szerinti tevékenységből származó, 
jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélkül számított 100 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel 
rendelkező, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszer-kiskereskedő 
élelmiszerhulladék-csökkentési tervét, javaslatot tesz annak módosítására,
e) az élelmiszerhulladék-csökkentési terv ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzést kezdeményez,
f ) kidolgozza a megelőző naptári évben a 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó és 
népegészségügyi termékadó nélkül számított 100 milliárd forintot meg nem haladó nettó árbevétellel rendelkező, 
a  kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszer-kiskereskedők élelmiszer-
felajánlásával kapcsolatos részletes szabályokat,
g) közreműködik az  Országos Hulladékgazdálkodási Terv részét képező Országos Megelőzési Program 
kidolgozásában és felülvizsgálatában,
h) biztosítja a  hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére az  Európai Bizottság részére készülő jelentés 
elkészítéséhez szükséges adatokat és információkat.
(5) Az élelmiszermentési adatbázis tartalmazza az élelmiszermentésben közreműködő szervezetek
a) (cég)nevét,
b) adóazonosító számát,
c) székhelyét, telephelyét,
d) elérhetőségét.
38/I.  § (1) A  megelőző naptári évben a  47/B.  § (2)  bekezdése szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó és 
népegészségügyi termékadó nélkül számított 100 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel rendelkező, 
a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszer-kiskereskedő
a) élelmiszerhulladék-csökkentési tervet készít, és azt az ÉMK részére benyújtja,
b) élelmiszermentési tevékenységét az élelmiszerhulladék-csökkentési terv szerint végzi, és
c) élelmiszermentéssel összefüggő tevékenység koordinálására élelmiszermentési felelőst nevez ki.
(2) Az élelmiszerhulladék-csökkentési terv tartalmazza
a) az élelmiszer-kiskereskedőnél keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét,
b) az elérni kívánt élelmiszerhulladék-csökkentés mértékét,
c) az ÉMK részére kötelezően felajánlott élelmiszer-adomány típusát és mennyiségét, és
d) az élelmiszer-kiskereskedő által önkéntesen felajánlott élelmiszer-adomány típusát és mennyiségét, amelyet 
az ÉMK részére vagy az ÉMK közreműködése nélkül ad át.”

6. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 62.  § (1)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni)
„d) – a  15.  § (2a)  bekezdésében meghatározott eset kivételével – minőségmegőrzési határidő lejárta utáni 
forgalomba hozatal esetén;”
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7. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„Élelmiszermentési bírság
63/B.  § (1) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszermentési bírságot szab ki, ha az  élelmiszerhulladék-
csökkentési terv benyújtására kötelezett
a) 2%-ot meghaladó mértékben átlépte az éves élelmiszerhulladék tervezett mértékét, vagy
b) nem nyújtott be élelmiszerhulladék-csökkentési tervet.
(2) Az élelmiszermentési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege a megelőző üzleti évre 
vonatkozó felügyeleti díj 0,6%-a.”

8. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény a következő 82. §-sal egészül ki:
„82.  § Az élelmiszerhulladék-csökkentési tervet az  annak készítésére kötelezett élelmiszer-kiskereskedő első 
alkalommal 2022. május 31-ig köteles elkészíteni és az ÉMK részére benyújtani.”

9. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

10. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a) 14. § (2) bekezdésében a „lejártáig –” szövegrész helyébe a „lejártáig, a 15. § (2a) bekezdése szerinti esetben 

az élelmiszer átadásáig –” szöveg,
b) 14. § (4) bekezdésében az „élelmiszer-, illetve a takarmány-vállalkozás” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-

szereplő” szöveg
lép.

2. A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosítása

11. §  A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § (1) Ha az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a  kiskereskedelmi 
adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 
hatálybalépése napját magában foglaló adóév (a továbbiakban e  § alkalmazásában: adóév) egészében az  adó 
alapja több mint 100 milliárd forint, akkor az adóév adóját – az adóalany döntése szerint – a (2) bekezdésben vagy  
a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(2) Az adóév adója az adóévben keletkezett adóalap alapulvételével
a) a Mód. tv. hatálybalépése napját megelőző napon hatályos 6. § szerinti adómértékkel számított adóösszegnek, 
az adóév első napjától a Mód. tv. hatálybalépése napját megelőző napig tartó időszak naptári napjai számának és 
az adóév összes naptári napjai számának hányadosával szorzott (arányosított) összege, növelve,
b) a Mód. tv. hatálybalépése napján hatályos 6.  § szerinti adómértékkel számított adóösszegnek, a  Mód.  tv. 
hatálybalépése napjától az adóév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjai számának és az adóév összes naptári 
napjai számának hányadosával szorzott (arányosított) összegével.
(3) A Mód. tv.-vel módosított 6. § szerinti adómértéket az adóévben keletkezett adóalap és a Mód. tv. hatálybalépése 
napját megelőző napig keletkezett adóalaprész különbözetére kell alkalmazni, feltéve, hogy a  Mód  tv. 
hatálybalépése napját megelőző napig keletkezett adóalaprészt az adóalany könyvviteli zárlattal alátámasztja.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az adó
a) a (3)  bekezdés szerinti különbözet teljes adóévre számított (évesített) összegének alapulvételével a  Mód.  tv. 
hatálybalépése napján hatályos 6. § szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. tv. hatálybalépése napját 
követő naptári napjaival arányos része, növelve
b) az adóévben a Mód. tv. hatálybalépése napját megelőző napig keletkezett adóalaprész teljes adóévre számított 
(évesített) összegének alapulvételével a  Mód. tv. hatálybalépése napját megelőző napon hatályos 6.  § szerint 
meghatározott adóösszegnek az  adóév Mód. tv. hatálybalépése napjáig terjedő időszak naptári napjaival 
arányos részével.”
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12. §  A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény 6. § d) pontjában a „2,5%” szövegrész helyébe a „2,7%” szöveg 
lép.

3. Záró rendelkezések

13. §  Ez a törvény 2022. február 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CLI. törvényhez

 1.  Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Melléklete a  következő 15a.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„15a. élelmiszermentés: a  várhatóan élelmiszer-hulladékká váló, de még emberi fogyasztásra szánt biztonságos 
élelmiszer a lehető legnagyobb mértékben történő hasznosítása és újraelosztása;”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11617

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 9/2021. (XII. 22.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 20.  alpontjában és 41.  alpont 
k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„9. 21.  sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény (a  továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás, 
3.12.  szakasza szerinti fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás és 3.13. szakasza szerinti fenntartható 
helyreállításra irányuló beruházási támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 2. § (3) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„15. 4.  sora alapján az  átmeneti közlemény 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás, 3.12. szakasza szerinti 
fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás és 3.13. szakasza szerinti fenntartható helyreállításra irányuló 
beruházási támogatás;”
(nyújtható.)

3. §  A Rendelet II. fejezete a következő 25. alcímmel egészül ki:
„25. A fenntartható helyreállításra irányuló beruházási támogatás
31/O.  § A  fenntartható helyreállításra irányuló beruházási támogatás (ezen alcím tekintetében a  továbbiakban: 
támogatás) az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  átmeneti közlemény 
3.13. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
31/P.  § (1) A  támogatásról támogatási döntés a  jelen alcím szerinti támogatási program keretében, a  programot 
jóváhagyó európai bizottsági határozat keltétől 2022. december 31-ig hozható. 2020. február 1-je előtt végrehajtott 
beruházásokhoz nem nyújtható támogatás.
(2) Az a vállalkozás részesülhet támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható azon, a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti 
kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, 
ha  a  támogatási döntés időpontjában nem áll az  Atr. 6.  § (4a)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárás hatálya alatt, 
továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
31/Q.  § (1) Támogatás akkor vehető igénybe, ha a  kedvezményezett a  beruházásra vonatkozó munkák 11.  § 
(4) bekezdése szerinti megkezdése előtt nyújtotta be írásbeli támogatási kérelmét.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti határozatban meghatározott kivételekkel a  vállalkozásonként nyújtható maximális 
egyedi támogatási összeg nem haladhatja meg az  (1)  bekezdés szerinti határozatban meghatározott teljes 
költségvetés 1%-át.
(3) Az  elszámolható költségek a  tárgyi és az  immateriális eszközökbe történő beruházások költségeit foglalhatják 
magukban. Telekvásárlással kapcsolatos költségeket akkor lehet elszámolni, ha azok áruk előállítására vagy 
szolgáltatások nyújtására irányuló beruházás részét képezik. A pénzügyi befektetések költségei nem számolhatók el.
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(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át az alábbi kivételekkel:
a) kisvállalkozások beruházásai esetében a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető;
b) egyéb kis- és középvállalkozások beruházásai esetében a  támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, 
vagy
c) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti régiókban végrehajtott beruházások esetében, amelyek megfelelnek 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14.  cikkében foglalt feltételeknek, a  támogatási intenzitás növelhető 
az  érintett területen a  támogatás odaítélésekor hatályos regionális támogatási térképen megállapított maximális 
támogatási intenzitással.
31/R.  § (1) A  támogatás teljes összege a  más támogatást nyújtótól ugyanezen a  jogcímen igénybe vett 
támogatásokkal együtt, a  konkrét támogatási eszköztől függetlenül vállalkozásonként nem haladhatja meg 
a nominális értéken számított 10 millió EUR-nak megfelelő forintösszeget.
(2) A  támogatott beruházásnak meg kell felelnie a  fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az  (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU)  2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikkében, valamint a  31/P.  § (1)  bekezdése szerinti határozatban foglalt 
fenntarthatósági feltételeknek, amit a  támogatást nyújtó a  támogatás odaítélése előtt és a  megvalósítás során is 
köteles ellenőrizni.
(3) A  támogatás a  6.  § szerint halmozható egyéb állami támogatással, azzal, hogy a  támogatás nem halmozható 
olyan egyéb állami támogatással, amelynek szabályai alapján a kedvezményezett az elszámolható költségeknek és 
a beruházás működési eredményének a különbségét meg nem haladó mértékű támogatásban részesülhet.”

4. §  A Rendelet 33. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E  rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. 
(XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról szóló 9/2021. (XII. 22.) 
MK rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § (1) A Rendelet 34. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„g) 21. sora az átmeneti közlemény 3.1. szakasza, 3.12. szakasza és 3.13. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (2) A Rendelet 34. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat)
„g) F:4 mező 17. pontja az átmeneti közlemény 3.1. szakasza, 3.12. szakasza és 3.13. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. §  A Rendelet
a) 7. § (8) bekezdés c) pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2024. június 30-ig” szöveg,
b) 31/C. § (1) bekezdésében az „1,8” szövegrész helyébe a „2,3” szöveg,
c) 31/C. § (2) bekezdésében a „225” szövegrész helyébe a „290” szöveg,
d) 31/C. § (3) bekezdésében a „270” szövegrész helyébe a „345” szöveg,
e) 31/I. § (1) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg és
f ) 31/J. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „12” szöveg
lép.

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

9. §  Ez a  rendelet „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai 
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 9/2021. (XII. 22.) MK rendelethez

 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(14.) Az előirányzat fedezetet nyújt

1. a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a  továbbiakban: MTÜ Zrt.) működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások 
finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és működtetésére a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 235/2019. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján – ideértve 
a 235/2019. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti feladatokat is –, valamint a 235/2019. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő állami ingatlanok 
és vagyonelemek vagyonkezelésével összefüggő feladatok finanszírozására;
2. a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti és az ahhoz 
kapcsolódó feladatokra;
3. a Kormány egyedi döntéseiben meghatározott feladatokra;
4. az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.

 2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(19.) Az előirányzat fedezetet biztosít
1. a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására,
2. a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok felelősségi körébe tartozó európai uniós forrásból támogatott projektek 
előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó költségek finanszírozására.

 3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat H:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(H)

(19.) Az F:19 mező
a) 1.  pontja szerinti támogatási cél esetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény szerinti, az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően,
b) 2. pontja szerinti támogatási cél esetében támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.
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2. melléklet a 9/2021. (XII. 22.) MK rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(4.) Az előirányzat fedezetet nyújt

1. az  MTÜ Zrt. turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak ellátásához, így a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló 2016.  évi CLVI.  törvényben, annak felhatalmazása alapján kihirdetett Korm. rendeletekben, különösen a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) 
Korm. rendeletben foglaltakra;
2. a  Kisfaludy fejlesztési program lebonyolítására, a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerével összefüggő 
költségek finanszírozására, kivéve az informatikai alapinfrastruktúra működtetésének kiadásait;
3. a nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvények megszervezésére;
4. a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésével összefüggő hazai és nemzetközi kommunikációs és promóciós, valamint a rendezvény 
közvetítésével kapcsolatos kiadásokra;
5. térségi turisztikai fejlesztési projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
6. egyéb turisztikai fejlesztési projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
7. turisztikai jelentőséggel bíró fesztiválok, rendezvények, valamint a kis- és középvállalkozások ezeken való részvételének támogatására;
8. ágazati jelentőségű informatikai rendszerek fejlesztésére és működtetésére;
9. gasztronómiai projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
10. célzott támogatások nyújtására szakágazatokkal összefüggő események, projektek szervezéséhez;
11. a magyar borturizmushoz, valamint a magyar bor egységes kommunikációjához kapcsolódó feladatokra;
12. turizmus-diplomáciai feladatokkal összefüggő, nem a fejezetnél keletkező közvetlen kiadások finanszírozására;
13. a „raktárkoncertek” megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozatban foglalt feladatok finanszírozására, 
stúdiókban, helyszíneken „raktárkoncertek” és azok online tartalomként történő elérhetőségének biztosítására, továbbá cigányzenészek, valamint 
népzenészek számára támogatási programok megvalósítására;
14. a  könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglalt feladatok 
finanszírozására;
15. az idegenvezetők tevékenységének támogatására;
16. a minőségi vendéglátóipari beszállítói tevékenység fenntartásának, gasztronómiai jelentőségű mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-termékek 
előállításának, feldolgozásának, értékesítésének és forgalmazásának támogatását célzó programok megvalósítására;
17. a 21. alcím szerint nyújtott átmeneti támogatás és a 22. alcím szerint nyújtott fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás és a 25. alcím 
szerint nyújtott fenntartható helyreállításra irányuló beruházási támogatás finanszírozására;
18. a turisztikai és vendéglátóipari ágazat szereplőinek a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárványra tekintettel történő támogatására;
19. az  előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a  határon túli költségvetési támogatások sajátos 
szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet] foglaltakkal;
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20. jogszabályban vagy kormányhatározatban a  turizmusért és a  vendéglátásért való kormányzati felelősségi körben meghatározott egyéb, 
a turisztikai és a vendéglátási szakágazattal kapcsolatos célok végrehajtására;
21. az  MTÜ Zrt.-vel kötött partnerségi megállapodás keretében együttműködő szervezetek turisztikai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó, 
a megállapodásban meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges kiadásokra;
22. az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
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A belügyminiszter 46/2021. (XII. 22.) BM rendelete
egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  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 3. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 6. és 12.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 12/A.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8. és 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 21.  pont c) és f )  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19. és 20.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
módosítása

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

2. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.)  
BM rendelet] 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6a. Európai Határregisztrációs Rendszer: az  (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk 
(1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer,”

3. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A fokozott ellenőrzés előre meghatározott céllal elrendelt, korlátozott időtartamon belül és az arra kijelölt 
földrajzi területen összehangoltan végrehajtott rendőri tevékenység.
(2) A  meghatározott földrajzi területre elrendelt fokozott ellenőrzés nem akadálya annak, hogy ugyanarra 
a területre vagy annak egy részére – az eredeti elrendelés időtartamán belül – más célból újabb fokozott ellenőrzést 
rendeljenek el, ha az elrendelésre okot adó információk, körülmények merülnek fel.
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(3) Fokozott ellenőrzés végrehajtását
a) az országos rendőrfőkapitány,
b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes,
c) a Készenléti Rendőrség parancsnoka,
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója,
e) a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány,
f ) a rendőrkapitány, illetve a határrendészeti kirendeltség vezetője, valamint
g) a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója
rendelheti el legfeljebb két hónapra.
(4) Az  elrendelt fokozott ellenőrzés – ha annak célja továbbra is fennáll – saját hatáskörben legfeljebb  
két alkalommal, alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
(5) A  fokozott ellenőrzést írásban kell elrendelni, illetve meghosszabbítani, amit – az  elrendelés vagy 
meghosszabbítás céljának és az alapjául szolgáló indokok megjelölésével – az elrendelő szerv honlapján közzé kell 
tenni.
(6) Ha a  rendőr fokozott ellenőrzés keretében foganatosít rendőri intézkedést, a  rendőri intézkedés végrehajtása 
során az  intézkedés alá vont személlyel a  fokozott ellenőrzés – rendőri intézkedéssel összhangban álló – célját és 
annak jogalapját is közölni kell.
(7) A  fokozott ellenőrzés keretében foganatosított rendőri intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazása során 
az  Rtv.-nek és e  rendeletnek a  rendőri intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával kapcsolatos szabályait 
alkalmazni kell. A  fokozott ellenőrzés elrendelésének ténye nem mentesíti a  rendőrt az  alól, hogy jogszabályi 
kötelezettségeit teljesítse.”

4. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. alcíme a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A.  § Ha a  határforgalom ellenőrzése során felmerül, hogy az  Európai Határregisztrációs Rendszerben szereplő 
adatokat kiegészíteni, helyesbíteni vagy törölni kell, az  Európai Határregisztrációs Rendszer nemzeti központi 
hozzáférési pontjának értesítésére vonatkozó kötelezettségnek haladéktalanul kell eleget tenni.”

5. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Útlevélkezelői szolgálati formát alkalmaz az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
a határforgalom ellenőrzés végrehajtására, amelynek során az útlevélkezelő a személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Határőrök gyakorlati kézikönyvében meghatározottakat hajtja végre.”

6. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § Ez a rendelet
a) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 12.  cikke és a  Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek a  külső határokon 
a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. március 15-ei (EU) 2017/458 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint 
beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) 
létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 64.  § (4)  bekezdésében az „az Rtv. 91/K.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe 
az „az Rtv. 91/K. §-ában” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 64. § (6) bekezdése.
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3. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló  
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

9. §  Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet  
[a továbbiakban: 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet] Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási 
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett 
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása

10. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-ában az „az R. 1. §-a szerinti központi szolgáltató” szövegrész 
helyébe az „a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

11. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (2) bekezdésében a „hivatásos pótlékát” 
szövegrész helyébe a „hivatásos pótlékát, a  Hszt. 170.  § (4)  bekezdése szerint megállapított kiegészítő juttatását” 
szöveg lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

12. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet [a továbbiakban: 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 4. alcíme a következő 9/D. §-sal egészül ki:
„9/D.  § (1) A  hivatásos állomány tagja a  9/A.  § (1)  bekezdése szerinti teljesítményjuttatásra a  Hszt. 158.  § 
(3a)  bekezdésében foglaltak alapján akkor is jogosult, ha szolgálati viszonya a  kifizetési évben, de a  tárgyévre 
vonatkozó teljesítményjuttatás megállapítását megelőzően szűnik meg.
(2) Ha a  9/A.  § (2)  bekezdése szerint a  munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján, az  előző évi egyéni 
teljesítményértékelés során a  jó teljesítményfokozattal értékelt teljesítményjuttatásban részesíthető, akkor 
a teljesítményértékeléssel érintett a Hszt. 158. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a teljesítményjuttatásra akkor 
is jogosult, ha szolgálati viszonya a  kifizetési évben, de a  tárgyévre vonatkozó teljesítményjuttatás megállapítását 
megelőzően szűnik meg.
(3) Az  (1) és (2) bekezdésben foglalt esetben a  teljesítményértékelés eredményének megállapításakor a szervezeti 
teljesítményértékelést abban az esetben kell figyelembe venni, ha az rendelkezésre áll.
(4) Ha a  teljesítményértékelés eredményének megállapításakor a  szervezeti teljesítményértékelés nem áll 
rendelkezésre, akkor a  belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, 
a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet szerinti szervezeti 
teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint helyett a  végrehajtott teljesítményértékelés 
során a szervezeti teljesítmény értékét – súlyszám hiányában – egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni 
teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.
(5) A  hivatásos állomány tagját e  § szerint megillető teljesítményjuttatás összegét – a  (3) és (4)  bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével – a rendvédelmi szerv szervezeti egységére vonatkozó előző évi átlagértékei alapján 
kell megállapítani.
(6) A  Hszt. 158.  § (3a)  bekezdése szerinti tárgyévre szóló teljesítményjuttatás összegéről az  állományilletékes 
parancsnok, illetve ha a  hivatásos állomány tagja – a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével – valamely, 
a  rendvédelmi szerven kívüli szervnél teljesíti szolgálatát, a  vezénylés helye szerinti fogadó szerv munkáltatói 
jogkört gyakorló vezetője a szolgálatteljesítés utolsó napjáig kiadott munkáltatói intézkedésben rendelkezik.
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(7) A  hivatásos állomány tagjának teljesítményjuttatását megállapító állományparancsot a  humánigazgatási szerv 
küldi meg a  gazdasági szerv részére, amely gondoskodik a  teljesítményjuttatás Hszt. 99.  § (1)  bekezdése szerinti 
időpontban történő folyósításáról.”

13. §  Hatályát veszti a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § (3) és (5) bekezdése.

7. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 
233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 15/2020. (V. 26.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

14. §  Hatályát veszti az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 
végrehajtásáról szóló 15/2020. (V. 26.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 30-án lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 3. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A  2.  §, a  4.  § és a  6.  § az  (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66.  cikk (1)  bekezdése szerinti 

bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.
 (5) Az 5. § és a 8. § az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági 

határozatban meghatározott napot követő 180. napon lép hatályba.

16. §  A 2.  §, a  4–6.  § és a  8.  § hatálybalépésének naptári napját a  határrendészetért felelős miniszter annak ismertté 
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

17. §  Ez a rendelet
a) az (EU) 2016/399 rendeletnek a  határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint 

beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) 
létrehozásáról és az  EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint 
a  Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a  767/2008/EK rendelet és az  1077/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 46/2021. (XII. 22.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

   

7 

 
 
1. A tartózkodási engedély iránti kérelem 
 

 

Tartózkodási engedély iránti kérelem  

 A hatóság tölti ki! 
A kérelmet átvevő hatóság: 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

     
   A kérelem átvétel dátuma: 
                                          
  ______ év ______  hónap ____  nap 

 

     

□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal 
beutazás helye: 

___________________________________________ 

beutazás ideje: 
______ év ______  hónap ____  nap  

(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 

  Arcfénykép   
  helye   

  
 

 

     

      
     
     

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása   
 

 

   [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű 
aláírás mintája] 

  

 Tartózkodási engedély száma : ____________________    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

  
 érvényessége:              ______ év ______  hónap ____  nap 

   

     
Az okmány átvétele: 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:        
 

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám:       

 
1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  

       

 utónév (útlevél szerint):  

       

 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 anyja születési családi és utóneve:  

       

 nem:  

 férfi  nő 

 családi állapot: 
 nőtlen/hajadon 
 özvegy 

   
 házas 
 elvált 
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 születési idő:  

      év       hó       nap 

 születési hely (település):  

       

 ország:  

       

 állampolgársága:  

       

 nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

      

 szakképzettsége:  

       

 iskolai végzettsége: 

  alapfokú  középfokú 

 felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

       

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  

       

 kiállításának ideje, helye: 

       év       hó       nap 

 útlevél típusa: 

  magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

 érvényességi ideje: 

       év       hó       nap 

 
 3. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
helyrajzi szám:       

 irányítószám:       

 település:  

       

 

 közterület neve:  

       

 közterület jellege:  

       

 házszám:  

       

 épület:  

       

 lépcsőház:  

       

 emelet:  

       

 ajtó:  

       

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos    bérlő    családtag    szívességi lakáshasználó    egyéb, éspedig:       

 
4. Teljes körű egészségbiztosítás feltétele 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 foglalkoztatási jogviszony alapján                             rendelkezem anyagi fedezettel a költségek fedezetére 
   rendelkezem teljes körű egészségbiztosítással          egyéb, éspedig:        
                                                                            nem 

 
 5. A vissza- vagy továbbutazás feltételei 
 Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? 
      

 Milyen közlekedési eszközzel?  

       

 Rendelkezik-e a szükséges   útlevéllel?  
  

 igen   nem 

 vízummal?  
  

 igen   nem 

 menetjeggyel?  
  

 igen   nem 

 anyagi fedezettel?  
  

 igen, összege:       

   
 

 nem 
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 6. Kérelmező eltartott házastársa, gyermeke, szülője 
 név/rokonsági fok: 
      

 születési hely, idő: 
      

 állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

 név/rokonsági fok: 
      

 születési hely, idő: 
      

 állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

 név/rokonsági fok: 
      

  születési hely, idő: 
      

  állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

7. Egyéb adatok 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

  Ország:       

  Település:       

  Közterület neve:       
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Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen   nem 
 Az engedély típusa, száma:       

 érvényessége:      év       hó       nap 

  
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

igen nem 
 Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki? 

igen nem 
      
 Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  

igen nem 
      év       hó       nap 

 Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző 
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?  

igen nem 
 Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és 
rendszeres egészségügyi ellátásban?  

igen nem 

 8. Kijelentem, hogy az útlevelemben szereplő kiskorú gyermekem velem együtt Magyarországra utazik. 
 igen nem 
 
Figyelem! Amennyiben az útlevelében szereplő kiskorú gyermeke Önnel együtt Magyarországra utazik, kérelméhez az „A” 
betétlapot  csatolni szükséges! 

 

9. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év        hónap        nap  

Kijelentem, hogy magyarországi tartózkodásom célja: 
 

 Álláskeresés vagy vállalkozás-indítás (1. sz. betétlap)                                
 Családi együttélés (2. sz. betétlap)  
 EU Kék kártya (3. sz. betétlap)                                                          
 Gyakornoki tevékenység (4. sz. betétlap)  
 Gyógykezelés (5. sz. betétlap)                                                            
 Hivatalos (6. sz. betétlap)                                                                  
 Jövedelemszerzés (7. sz. betétlap)  
 Kutatás vagy kutatói mobilitás (hosszú távú) (8. sz. betétlap)                   
 Látogatás (9. sz. betétlap)                   
 Munkavállalás (10. sz. betétlap)                                
 Nemzeti (11. betétlap) 
 Önkéntes tevékenység folytatása (12. betétlap)  
 Szezonális munkavállalás (13. betétlap)             
 Tanulmányok folytatása vagy hallgatói mobilitás (14. sz. betétlap)  
 Vállalaton belüli áthelyezés (15. sz. betétlap)  
 Egyéb, éspedig:       (16. sz. betétlap) 

 Fehér Kártya (17. sz. betétlap) 
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Kijelentem, hogy a kérelmemben és az ahhoz csatolt …………....….. betétlap(ok)on leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 
 
 Kelt: ..................................................... 

  
.................................................................... 

(aláírás) 

Kijelentem, hogy vállalom az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását, amennyiben a tartózkodási 
engedély kérelmem véglegesen elutasításra kerül. (belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 

 Kelt: .....................................................  .................................................................... 
(aláírás) 

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:       

 
 

A hatóság tölti ki! 
 A kérelem teljesítése esetén 

 

A kérelmező magyarországi tartózkodását _________________________ célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem. 
 
Kelt: .....................................................  .................................................................... 

(aláírás, pecsét) 
   

Kiadott tartózkodási engedély száma: ______________________________ 
  
 
A tartózkodási engedélyt átvettem. 

Kelt: ..................................................... 
 .................................................................... 
 (a kérelmező aláírása) 

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________ 

 

A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ______________________________ 

 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás jogalapja: 

 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: ______________________________ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés jogalapja: 
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2. Az „A” betétlap 

 

 
 

„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

 
A hatóság tölti ki! 
Kérelmet átvevő hatóság: 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

  
      

A kérelem átvételének ideje: 
 
 
 

   
   
   Arcfénykép   

 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal 
    

 
 

  

       
beutazás helye: ______________________________      
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 

      

     
beutazás ideje: ______ év ______  hónap ____  nap 
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 

    

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása 
   [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   

Tartózkodási engedély száma és érvényessége: 
 
_________________    ______ év ______  hónap ____  nap 

  Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 
esni! 

  

   ......... év .......... hó ........ nap 
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai   

(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 családi név (útlevél szerint):  

       

 utónév (útlevél szerint):  

       

 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 anyja születési családi és utóneve:  

       

 nem: 

 férfi   nő 

 állampolgársága:  

       

 születési idő: 

       év       hó       nap 

 születési hely (település):  

       

 ország:  
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 2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 irányítószám: 

        

 település:  

       

 közterület neve:  

       

 közterület 
jellege:  

       

 házszám:  

       

 épület:  

       

 lépcsőház:  

       

 emelet:  

       

 ajtó:  

       

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 tulajdonos   bérlő   családtag   szívességi lakáshasználó   egyéb, éspedig:       
 

 3. Egyéb adatok 

 Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz 
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz 
kórokozóit? 

 igen  nem 

 Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező 
és rendszeres egészségügyi ellátásban?  

 igen  nem 

  

A hatóság tölti ki! 
A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából   ______ év ______  hónap ____  napig 
engedélyezem. 

 Kelt: .....................................................  .................................................................... 
(aláírás, pecsét) 

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: ______________________________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

 Kelt: .....................................................  .................................................................... 
(a kérelmező aláírása)   

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________ 

 
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ______________________________ 

 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás jogalapja: 

 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: ______________________________ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés jogalapja: 
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3. Az 1. számú betétlap 
 

 
 

1. számú BETÉTLAP 
 (álláskeresés vagy vállalkozás-indítás) 

 
 

1. Tartózkodásának célja 
 álláskeresés 

 vállalkozás-indítás 
 
Amennyiben a tartózkodás célja álláskeresés 
2. Korábbi iskolai végzettsége: 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

Képzés jellege:  
 középfokú képzés    felsőfokú alapképzés 

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése: 
          

Az oklevél szerzés dátuma:  
      év       hó       nap  

Szakmai gyakorlata:       

Korábbi munkakörei:       
 
Amennyiben a tartózkodás célja vállalkozás-indítás 
3. Korábbi iskolai végzettsége: 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
 középfokú képzés  felsőfokú alapképzés 

 
Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése: 
          
 
Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap  

Szakmai gyakorlata:       
 

 

Korábbi munkakörei:       

A tervezett vállalkozás fő tevékenységi köre: 
      
 

Cégbejegyzési kérelem száma:  
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4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 

 Megtakarítással rendelkezik? igen nem          Összeg:       

  Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 

 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 foglalkoztatói szándéknyilatkozat 
 cégbejegyzési kérelmet igazoló irat 
 egyéb okirat 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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4. A 2. számú betétlap 
 

 
 

2. számú BETÉTLAP 
(családi együttélés biztosítása)  

 
 1. A kérelmezőt fogadó családtag adatai 

 családi neve:        utóneve:       

 születési családi név:        születési utónév:       

 születési idő: 
       év       hónap       nap 

 születési hely (település):  
       

 ország:  
       

 állampolgársága:  

       

 családi kapcsolat:  
szülő 
házastárs  
szülő házastársa  
gyámolt 
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa  
egyéb:       

 tartózkodási jogcíme  
tartózkodási vízum  
tartózkodási engedély 
EU Kék Kártya 
bevándorlási engedély  
letelepedési engedély 
ideiglenes letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
EK letelepedési engedély   
menekültként elismert  

 személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének 
száma és érvényessége:  

      

      év       hó       nap 

 2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Ki biztosítja magyarországi 
megélhetését? 

  családtag kérelmező 

 családtag rendelkezésére álló 
megtakarítás:  

      

 kérelmező rendelkezésére álló 
megtakarítás:  

       

 családtag munkáltatója (név, székhely):        családtag havi bruttó jövedelme:  

       

 kérelmező munkáltatója (név, székhely):         kérelmező havi bruttó jövedelme:  

       

3. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni? 
igen nem 

Amennyiben igen, töltse ki és csatolja az összevont kérelmezési eljáráshoz szükséges „B” betétlapot! 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a családi kapcsolat igazolására 
 • születési anyakönyvi kivonat 
 • házassági anyakönyvi kivonat 
 • örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
 • egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 

Amennyiben foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:  
         •  a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló 
okirat 

    • a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
    • a „B” betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • kitöltött szálláshely bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 • egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 

 
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 

felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa 
halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától 
számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával 
bejelenteni.  

A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a 
kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára 
szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.  
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5. A 3. számú betétlap 
 
 

 
 

3. számú BETÉTLAP 
 (EU Kék Kártya)  

 
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
tevékenységéből származó várható jövedelem összege:        előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

2. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:        
székhely címe:        
irányítószám:  
       

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:       

Statisztikai számjel:  
       

TEÁOR 08 száma:  
       

 
3. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

 4. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola  szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

5. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

6. Munkavégzés helye(i): 
 Egyetlen munkavégzési hely van? 
  igen   nem  
Ha igen: 
      (irányítószám) 
      (cím) 

A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
  igen   nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
       (irányítószám) 
       (cím) 

A foglalkoztató több – különböző megye 
területén lévő – telephelyén fog 
dolgozni?     
   
  igen   nem  
 
 

7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
                         év        hó        nap 

8. Munkakör (FEOR szám): 
       

 
9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:       
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Beszél-e magyarul?   igen  nem 
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:       
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:       
címe:       
11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen   Nem 

 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 

  bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot 
sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy 
(egyházi személy); 

 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései 
szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

  hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
  hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 

meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának 
közeli hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, 
érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél 
foglalkoztatása engedélymentes;  

  a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú 
szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét 
megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében 
meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?      Igen     Nem 
 

 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 
vezetője; 

  nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes 
államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a 
részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

  az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, 
amelyre − az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt 
nemzetközi oktatási program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat 
keretében dolgozik, 

  kulcsszemélyzetnek minősül, 
 

 

  a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, 
naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt 
százalékát meg nem haladó létszámba tartozik, 

  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak 
kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti 
intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a 
naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (amennyiben a 
munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja), 

  menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

  menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt 
élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő 
harmadik országbeli állampolgár, 

  a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás 
által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya 
alá tartozó – családtagja.  
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TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási időtartamra érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 tartózkodás célját igazoló okirat 

 a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére – 
kötött előzetes megállapodás 

 foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő munkakör 
betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirat 
hiteles másolata, és hiteles fordítása 

 
 a szálláshely bejelentő-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott 
 a megélhetést igazoló okirat 

 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenleg igazolás, kivonat) 

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelemhez csatolnia szükséges! 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

Ha az EU Kék Kártya meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor az EU Kék Kártya kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten 
nem kell csatolnia. 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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6. A 4. számú betétlap 
 

 
4. számú BETÉTLAP 

(Gyakornoki tevékenység folytatása) 
 

1. Fogadó intézmény adatai 
 név:        tevékenysége:       

 
 székhelyének címe:       

2. Korábbi iskolai végzettsége: 

 képzés jellege:  
 középfokú   felsőfokú  egyéb 

 

Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:       

Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap     

 3. Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat-e:    
 igen       ha igen, az intézmény neve:       
 nem  

4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 
 

Megtakarítással rendelkezik?  igen    nem        Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

  
A megélhetését biztosító családtag neve:                                                    Rokonsági fok:       
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TÁJÉKOZTATÓ 
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés  
 felsőfokú tanulmányokat igazoló bizonyítvány vagy hallgatói jogviszony-igazolás 
 nyelvvizsga-bizonyítvány     

 a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 egyéb 

a megélhetést igazoló okirat 
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 banki igazolás 
 ösztöndíj igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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7. Az 5. számú betétlap 
 

 
5. számú BETÉTLAP 

(Gyógykezelés) 
 

 1. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye 
 név:  

       

 székhely címe:  

       

 2. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai 
 családi név:  

       

 utónév:  

       

 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 születési idő: 

      év        hó        nap 

 születési hely (település):  

       

 ország:  

       

 állampolgársága:        rokonsági kapcsolat:       

 

3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
 
A megélhetését biztosító családtag neve:                                                     
Rokonsági fok:       

  ösztöndíjjal biztosítja?  
  

igen nem 

Megtakarítással rendelkezik?  igen     nem       Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        
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 TÁJÉKOZTATÓ 

  
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni.  
A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat.  
A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság 
lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről 
 kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat 

 a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat  
 lakásbérleti szerződés 
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 egyéb okirat 

 a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat 
 banki igazolás 
 egyéb okirat 

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia.  

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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8. A 6. számú betétlap 
 

 
6. számú BETÉTLAP 

(Hivatalos) 
 

1. Magyarországi fogadó intézmény / szerv / személy adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
 név:         munkakör:        

 székhely címe:        

 2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  

       

 havi összege:  

       

 rendelkezésre álló megtakarítás:  

       

 megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

       

 
 
 
 

 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, 
személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az 
útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
    • a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről 
    • egyéb okirat 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 

 • 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 • kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 • egyéb okirat 

 a megélhetést igazoló okirat 
 • a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása 
 • banki igazolás 
 • egyéb okirat 

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
 
 

  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 
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 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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9. A 7. számú betétlap 
 

 
7. számú BETÉTLAP 

(Jövedelemszerzés) 
 

1. Jövedelemszerző tevékenységre vonatkozó adatok  
 Egyéni vállalkozó    Őstermelő    Gazdasági társaság vezető tisztviselője    Gazdasági társaság tagja  
 Gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja    Egyéb, éspedig:       

Önálló vállalkozói, vagy őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:       
A vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai 
név:       
 
székhely címe:       
 
irányítószám:  

       

 település:  

       

 közterület neve: 

       

 közterület jellege: 

        

 házszám:  

       

 épület:  

       

 lépcsőház:  

       

 emelet:  

      

 ajtó:  

      

 
2. A gazdasági társaság által foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok 
Foglalkoztat a gazdasági társaság legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyt legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen, teljes munkaidőben? 

 igen   nem 

 
  

 A gazdasági társaság által foglalkoztatott munkavállalók 
 név:  
       

 születési hely, idő: 
        

 állampolgárság:  
       

A foglalkoztatás megkezdésének napja: 
      év       hó       nap 

 név:  
       

 születési hely, idő: 
        

 állampolgárság:  
       

A foglalkoztatás megkezdésének napja:  
      év       hó       nap 

 név:  
       

  születési hely, idő:  
       

  állampolgárság: 
        

A foglalkoztatás megkezdésének napja: 
      év       hó       nap 

 
3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  
       

 havi összege:  
       

 rendelkezésre álló megtakarítás:  
       

 megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  
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 TÁJÉKOZTATÓ 
  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

•  üzleti terv és az azt alátámasztó iratok, vagy 
•  legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgár vagy a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását igazoló iratok 
• gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a 
cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat 
• egyéni vállalkozó igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás 
• mezőgazdasági őstermelői igazolvány 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 •  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 • lakásbérleti szerződés 
 • szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • taggyűlési jegyzőkönyv rendszeres havi jövedelemről, könyvelő által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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10. A 8. számú betétlap 
 

 
 

8. számú BETÉTLAP 
(Kutatás illetve kutatói hosszú távú mobilitás) 

 
1. A kérelem jogalapja 

kutatás 
kutatói hosszú távú mobilitás 

 

Kutatói hosszú távú mobilitás esetén 
az első tagállam megnevezése:       
az első tagállam által kiadott okmány típusa:       
száma:       
érvényességi ideje:       év       hó       nap 
 

2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem összege:  

       

 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

       

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

       
 

 3. Egyéb adatok 
A családtag is kíséri? 

igen nem 

Amennyiben a családtag is a kutatóval utazik a családtag adatai 
 családi név (útlevél szerint):  

       
 utónév (útlevél szerint):  

       
 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 anyja születési családi és utóneve:  

       

 nem:  

 férfi  nő 

 családi állapot: 
 nőtlen/hajadon 
 özvegy 

   
 házas 
 elvált 

 

 születési idő:  
  
      év       hó       nap 

 születési hely (ország, település):  

       

       

 családi kapcsolat:  
szülő 
házastárs  
szülő házastársa  
gyámolt 
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve 

ennek házastársa  
egyéb:       

 állampolgársága:  

       

 nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  
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Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok 

 

 

4. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai 
 név:         

székhely címe:        

irányítószám:        település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:        házszám: 
        

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

 tevékenységi kör:  
       

 intézményi akkreditációs 
lajstromszám:       

 érvényessége 
      év       hó       nap 

5. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

 6. Iskolai végzettsége: 
  általános iskola  szakiskola 
  szakmunkásképző  gimnázium 
  szakközépiskola  technikum 
  főiskola  egyetem  
  8 általánosnál kevesebb 

7. Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozása: 
       

8. Munkavégzés helye(i): 
Egyetlen munkavégzési hely van? 
 igen   nem  
Ha igen:  
          (irányítószám) 

                                                       (cím) 

 A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több megye területére terjed ki?  
 igen  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
            (irányítószám) 

                                                                      (cím) 

A foglalkoztató több – 
különböző megye területén 
lévő – telephelyén fog 
dolgozni?     
 igen  nem  

9. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte: 
      év.       hó       nap 

10. Munkakör (FEOR szám): 
       

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:                               Egyéb nyelvismerete:       
Beszél magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott már Magyarországon?    igen  nem 
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:        
Előző magyarországi foglalkoztatója:       
Neve:       
Címe:       

 12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?    Igen    Nem 
 

  munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 

  olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, 
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

  a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 
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meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának 
közeli hozzátartozója 

TÁJÉKOZTATÁS 

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni 
kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás 
 fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés 
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. 
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha 
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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11. A 9. számú betétlap 

 
9. számú BETÉTLAP 

(Látogatás) 
 

1. A természetes személy meghívó adatai 
 családi név:        utónév:        

 születési családi név:         születési utónév:        

 születési idő:  

       év       hónap       nap 

 születési hely (település): 

        

 ország:  

       

 állampolgársága:        hatósági záradékkal ellátott meghívólevél 
száma:       

Külföldi természetes személy meghívó esetén:   
 bevándorolt;  
 letelepedett;  
 a Magyarország által menekültként elismert;  
 tartózkodási engedéllyel rendelkező személy;  
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 

 hatósági igazolvány száma, érvényességi 
ideje: 

      

      év       hó       nap 

 2. Magyarországi jogi személy meghívó adatai 
 név:         hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma és 

érvényessége:        

 székhely címe:       

 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 hatósági záradékkal ellátott meghívólevél 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 



11652 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 

 

33 

12. A 10. számú betétlap 

 
10. számú BETÉTLAP 

(munkavállalás) 
 

A kérelem benyújtása: 
 az ügyfél személyesen 
 foglalkoztatója útján   

Az okmány átvételének helye: 
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.              Telefonszám:       
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.   E-mail cím:        

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 
A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 
A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 

külképviseleten veszi át, éspedig:      _______________________ (ország, város) 

 

 

 1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 munkaviszonyból származó várható jövedelem 

összege:       
 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

      

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok 
2. Magyarországi munkáltató adatai 

név:       

székhely címe 

 irányítószám: 
      

 település:  
      

 közterület neve:  
      

 közterület jellege 
(út, utca, stb.):  

      

 házszám:  
      

 épület:  
      

 lépcsőház:  
      

 emelet:  
      

 ajtó:  
      

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  

         

Statisztikai számjel:  
       

TEÁOR 08 száma: 
       

 3. Munkaerő kölcsönző cég kívánja foglalkoztatni?  igen     nem 
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4. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
      

 5. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola  szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

6. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
      

 
  

 
7. Munkavégzés helye(i): 
Egyetlen munkavégzési hely van? 
   igen     nem  
  
Ha igen: 
címe:       

 A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több megye területére terjed ki?  

 igen     nem  
  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
    címe:       

 A foglalkoztató több – különböző megye 
területén lévő – telephelyén fog dolgozni?  
   
   
   igen     nem  
 

8. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
      év       hó       nap 

9. Munkakör (FEOR szám): 
      

10. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:                                
Egyéb nyelvismerete:       
Beszél magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem 
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:        
Előző magyarországi foglalkoztatója:       
Neve:       
Címe:       

 

11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen     Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 
  bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos 

egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi 
személy); 

 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

 olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó 
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, 
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat; 

  hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja; 
  hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez; 
 a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 

meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának 
közeli hozzátartozója; 

 a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása 
engedélymentes;  

  a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, 
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően 
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közleményében 



11654 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 

 

35 

meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

 
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?      Igen     Nem 

 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 
vezetője; 

  nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok 
által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok 
között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

  az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre 
− az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási 
program keretében kerül sor; 

 a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében 
dolgozik, 

  kulcsszemélyzetnek minősül, 
  a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári 

negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg 
nem haladó létszámba tartozik, 

  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a 
felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, 
az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot 
meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (amennyiben a munkavégzés időtartama a kilencven 
napot meghaladja), 

  menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású 
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa, 

  menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, 
valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt, 

 nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által 
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő 
harmadik országbeli állampolgár, 

  a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által 
alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár, 

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá 
tartozó – családtagja. 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási 
jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

• a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat 
• a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
● a megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot kérelméhez csatolnia kell. 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
•  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. 
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a 
szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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13. A 11. számú betétlap 

 
 

11. számú BETÉTLAP 
(Nemzeti) 

 
1. Nemzeti vízum száma és érvényessége:  

H □□□□□□□□     ______ év ______  hónap ____  nap 

 2. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

Magyar nyelv megőrzése, ápolása 
Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése 
Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli 

oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása 
Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése 

 

  
  
  
  

 3. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy 
 családi neve:        utóneve:       
 születési családi név:        születési utónév:       
  
születési idő:   születési hely (település):          
       év       hó       nap      ország:        

    
 családi kapcsolat: 

   szülő  házastárs  szülő házastársa  gyámolt  gyermek 
vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa  egyéb 

 tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár 
tartózkodási vízum  tartózkodási engedély 
bevándorlási engedély  letelepedési engedély 
ideiglenes letelepedési engedély  nemzeti 

letelepedési engedély  EK letelepedési engedély  
menekültként elismert 

 személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének 
száma és érvényessége:  
      
      év       hó       nap 

 4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Ki biztosítja magyarországi megélhetését?   

 családtag  kérelmező   

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:       

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:       

családtag havi bruttó jövedelme:       

kérelmező havi bruttó jövedelme:       
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családtag munkáltatója (név, székhely):       

kérelmező munkáltatója (név, székhely):       

 
 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely 
szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a családi kapcsolat igazolására  

 születési anyakönyvi kivonat 
 házassági anyakönyvi kivonat 
 örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
 egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés 
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 egyéb okirat 

 a megélhetést igazoló okirat 
 a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.  
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.   
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14. A 12. számú betétlap 
 
 

 
12. számú BETÉTLAP 

(Önkéntes tevékenység folytatása) 
 

1. Fogadó intézmény adatai 
 név:        tevékenysége:       

 
 székhelyének címe:       

2. Korábbi iskolai végzettsége 

 képzés jellege:  
 középfokú    felsőfokú    egyéb 

 

Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:  
      

Az oklevél szerzés dátuma: 

      év       hó       nap  

3. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését   saját maga biztosítja?  

 igen nem 

családtagja biztosítja?  
 igen nem 

ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 

Megtakarítással rendelkezik? igen nem            Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 A megélhetését biztosító családtag neve:                                                                Rokonsági fok:       
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TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés      

 a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 egyéb 

a megélhetést igazoló okirat 
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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15. A 13. számú betétlap 
 
 

 
13. számú BETÉTLAP 

(szezonális munkavállalás) 
 

1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege: 

      
előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      
rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok 

2. Magyarországi munkáltató adatai 
 név:        
székhely címe:        
irányítószám:  
       

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:       

Statisztikai számjel :  
       

TEÁOR 08 száma:  
       

 
3. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

 4. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola  szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

5. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

6. Munkavégzés helye(i): 
 Egyetlen munkavégzési hely van? 
  igen   nem  
Ha igen: 
irányítószám:        
cím:        

A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több megye területére 
terjed ki?  
  igen   nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
irányítószám:        
cím:       

A foglalkoztató több – különböző 
megye területén lévő – telephelyén fog 
dolgozni?  
  igen   nem  
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7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
                         év        hó        nap 

8. Munkakör (FEOR szám): 
       

9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:       
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:       
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:       
címe:       
A kérelem benyújtását megelőző öt évben korábban dolgozott-e már szezonális munkavállalási engedéllyel 
Magyarországon? 
   igen   nem           
Ha igen: melyik év(ek)ben?       

 Előző szezonális munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése:       
 11. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?    igen  nem  
12. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:  
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig. 
13. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen   Nem 

 A NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának 
közeli hozzátartozója; 
 A Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, 
érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél 
foglalkoztatása engedélymentes;  
 A menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú 
szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét 
megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 
 Magyarországgal szomszédos országból származik és a foglalkoztatáspoltitikáért felelős miniszter közleményében 
meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
• a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat 
• a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelméhez csatolnia kell. 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 

•  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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16. A 14. számú betétlap 

 
14. számú BETÉTLAP 

(Tanulmányok folytatása illetve hallgatói mobilitás) 
 

1. A kérelem jogalapja 
tanulmányok folytatása 

hallgatói mobilitás 
 
Hallgatói mobilitás esetén 
az első tagállam megnevezése:       
az első tagállam által kiadott okmány típusa:       
száma:       
 
érvényességi ideje:       év       hó       nap 
 

 
2. Fogadó oktatási intézmény adatai 
 név:        képzés jellege:  

középfokú képzés felsőfokú 
alapképzés 

továbbképzés  
egyéb képzés 

 
képzés típusa:  

előkészítő képzés  
 alapképzés 

 Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

3. Korábbi iskolai végzettsége 
 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
középfokú képzés   felsőfokú 

alapképzés 

Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:  
          
Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap     
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4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint;             nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 
 

 Megtakarítással rendelkezik?  igen   nem      Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 A megélhetését biztosító családtag neve:                                                    Rokonsági fok:       

  
TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni.  
A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat.   
A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság 
lejártakor még érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

 felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatói jogviszony igazolás 
 középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás  
 felsőfokú oktatási intézmény által meghatározott díj befizetéséről szóló igazolás 
 nyelvtudást igazoló okirat 

 a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kollégiumi igazolás 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 

a megélhetést igazoló okirat 
 ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 családtag eltartása esetén: eltartói nyilatkozat és a tartási képességet alátámasztó irat 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított 
igazolást a kérelmező tanulmányi előrehaladásáról. 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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17. A 15. számú betétlap 

 
15. számú BETÉTLAP 

(vállalaton belüli áthelyezés és  
vállalaton belüli hosszú távú mobilitás) 

 
 

□ Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiállítása    

 □ Hosszú távú mobilitási engedély kiállítása:  

 Beutazás helye és ideje: __________________________,        ______ év ______  hónap ____  nap 

 Az első tagállam, ahol vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodott: __________________________ 
 Az első tagállam által kiadott tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényessége:  

__________________________,        ______ év ______  hónap ____  nap 

 
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege: 

      
előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      
rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok  

2. Magyarországi fogadó szervezet adatai: 
 név:        
székhely címe:        
irányítószám:  
       

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
        

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  

        

Statisztikai számjel:  
       

TEÁOR 08 száma:  
       

 3. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai: 
Név:       
Székhely (ország, város):       
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4. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció: 
 Vezető           Szakértő         Gyakornok 

5. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén: 
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       

 
6. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

 7. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola      szakiskola 
 szakmunkásképző  gimnázium 
 szakközépiskola  technikum 
 főiskola  egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

8. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

9. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama: 

      

10. Munkakör (FEOR 
szám): 
      

11. munkavégzés helye(i): 
 Egyetlen munkavégzési hely van? 
  igen    nem  

 Ha igen: 
irányítószám:        
cím:          
     

A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több megye területére terjed ki? 
  igen     nem  

Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
irányítószám:        
cím:       

A foglalkoztató több – 
különböző megye területén 
lévő – telephelyén fog 
dolgozni?  

 igen    nem  
 

12. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete: 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:      
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző magyarországi foglalkoztatója neve és címe:  
      

 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 

A hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg 
legkésőbb a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a Magyarországon töltött rövid távú mobilitási időszak 
lejárta előtt 20 nappal, kell benyújtani. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

 a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés 
vagy megbízólevél, amely tartalmazza: a) hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját a vezető állású munkavállaló 
és szakértő esetében legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább 
három, legfeljebb hathónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy 
vállalkozáscsoporton belül, b) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási 
feltételek meghatározását, c) a harmadik országbeli állampolgár beosztását, d)  annak igazolását, hogy vállalaton belül 
áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett szervezethez, e) az arra vonatkozó 
nyilatkozatot, hogy valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló 
helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír. 

 a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz 
vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozását igazoló irat, 

 a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-
munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat, 

 a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő 
rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, 

 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében mely 
tagállamokban mennyi lesz a vállalaton belüli áthelyezés időtartama,  
a szálláshely-bejelentő lap, az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátva 
a megélhetést igazoló okirat 

 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkaszerződés, vagy megbízólevél 
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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18. A 16. számú betétlap 
 

 
16. számú BETÉTLAP 

 (egyéb) 
 
 

1.Tartózkodásának célja? 
 képzésben való részvétel 

 egyéb       
2. Amennyiben a tartózkodás célja tanulás a fogadó oktatási intézmény adatai 
 név:        képzés jellege:  

középfokú képzés   felsőfokú alapképzés 
továbbképzés   egyéb képzés 

képzés típusa:  
előkészítő képzés  
 alapképzés 

 Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

3. Korábbi iskolai végzettsége 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
 középfokú képzés    felsőfokú alapképzés 

 
Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése: 
        

Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap     

4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 

 Megtakarítással rendelkezik?  igen    nem        Összeg:       
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 Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 A megélhetését biztosító családtag neve:                                                                   Rokonsági fok:       

 
 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás 
 egyéb okirat 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
 kollégiumi igazolás 
 egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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19. A 17. számú betétlap 

 
17. számú BETÉTLAP 

(Fehér Kártya) 
 

   Az okmány átvételének helye: 
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.              Telefonszám:       
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.   E-mail cím:        

 

2. Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszony adatai: 

munkáltatói név:       

székhely/címe 

Munkáltató tevékenységi köre(i):  
         

Munkakör:  
       

Távolról, elektronikusan végezhető 
munkavégzés időtartama: 
       

kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 6 havi 
jövedelem:  

           

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon/megtakarítás:  

      

3. Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozás adatai: 

vállalkozás neve:       

székhely/címe: 

Vállalkozás tevékenységi köre(i):  
         

Vállalkozás alapítása:  
       
 
Tulajdoni részesedés aránya: 
      
 
Tulajdoni részesedéssel rendelkező 
személyek száma: 
      
 

Vállalkozásban betöltött munkakör: 
     Tagi jogviszony 
      Ügyvezetői jogviszony 
      Egyéb: 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..                      
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kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 6 havi 
jövedelem:  
      

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon/megtakarítás:  

      

4. Szakképzettsége:  
      

 5. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola  

szakiskola 
 szakmunkásképző  

gimnázium 
 szakközépiskola  

technikum 
 főiskola  

egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

6. Foglalkoztatási 
jogviszonyban/vállalkozásban betöltött 
munkakör alapján ellátandó 
magyarországi tevékenység: 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 

 

 
 

                                                                                      TÁJÉKOZTATÓ 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási 
jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

• Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszonyt alátámasztó, munkáltatótól származó hiteles igazolás a 
munkaviszonyról, melyet Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással kerül ellátásra, és mely dokumentum 
tartalmazza: 

- a munkáltató tevékenységi körét,  
- rendelkezést a távolról, elektronikusan végezhető munkavégzésről, illetve annak engedélyezett időtartamáról,   
- a harmadik országbeli állampolgár munkáltatónál betöltött munkakörét és pozícióját. 

     • igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedés léte, melyre tekintettel a munkavégzés vagy a 
vállalkozás irányítása Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással kerül ellátásra, és ami dokumentum 
tartalmazza: 
- a vállalkozás valós és tényleges működését hitelesen alátámasztó adatokat, 
- a harmadik országbeli állampolgár által a vállalkozásban betöltött munkakört és pozíciót, 
- a vállalkozás tevékenységi körét. 

   

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11673
 

54 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot kérelméhez csatolnia kell. 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző hat hónapra vonatkozó munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • munkaszerződés, egyéb megállapodás 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. 
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a 
szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 

 
    

”
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2. melléklet a 46/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

 1. A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet Különös rész (Ágazati irányítás, szakigazgatás) H)  pontjában foglalt  
„H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek” táblázat a következő H308 sorral egészül ki:

[Irattári 

tételszám
Tétel megnevezése

 Megőrzési idő 

(év)
 Lt.]

H308
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 13/C. §-a alapján 
megsemmisítendő választási iratok

90 nap* –

 2. A 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet Különös rész (Ágazati irányítás, szakigazgatás) H)  pontjában foglalt 
„H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek” táblázatában az  „intézkedni.” szövegrész helyébe az  „intézkedni.;  
* Megsemmisítendő a szavazást követő 90 nap leteltét követő első munkanapon.” szöveg lép.
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A belügyminiszter 47/2021. (XII. 22.) BM rendelete
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és 
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint 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 módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (2)  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 2.  alcím és az  1.  melléklet tekintetében 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 következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és 
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A  lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fegyvertartáshoz, illetve a  házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára a  megyei 
rendőr-főkapitányságon – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságon – kell jelentkezni, az (1a) bekezdésben 
meghatározott módon. A  vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele a  lőfegyver tartására jogosító engedély 
kiadására irányuló kérelem előterjesztése.”

 (2) A  lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára
a) írásban, a rendőrségnél e célra rendszeresített nyomtatvány megfelelő kitöltésével, vagy
b) elektronikus úton, a rendőrség hivatalos honlapján közzétett űrlap igénybevételével
lehet jelentkezni.”

 (3) A  lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fegyvertartáshoz előírt vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkező
a) köteles megjelölni azt, hogy milyen jellegű lőfegyverre vagy lőfegyverekre kíván vizsgát tenni, valamint azt, hogy 
elméleti részvizsgát, gyakorlati részvizsgát vagy elméleti és gyakorlati részvizsgát kíván-e tenni, továbbá
b) megjelölheti azt, hogy a vizsgát melyik megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kívánja letenni.”

 (4) A  lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) A  fegyvertartáshoz, illetve a  házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgát a  jelentkező által 
megjelölt megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon vagy – a (2) bekezdés b) pontja szerinti megjelölés hiányában – 
a jelentkezés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kell letenni.
(6) A  fegyvertartáshoz, illetve a  házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára az  a  jelentkező 
bocsátható, aki a  vizsgadíj befizetésének a  megtörténtét a  vizsga helyszínén és időpontjában hitelt érdemlően 
igazolta.”

2. §  A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/C.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot 
igazoló vizsgára, illetve a  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti ismereteket 
és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára (ezen  alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: vizsga) a  Magyar 
Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségénél írásban kell jelentkezni.
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(2) A  vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele az  elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, illetve 
a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához előírt hatósági engedély megadása iránti kérelem benyújtása.”

3. §  A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a) 11/C. § (4) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
b) 11/D.  § (3)  bekezdésében a „fegyver kezelésének” szövegrész helyébe a „fegyver, illetve a  muzeális fegyver 

kezelésének” szöveg
lép.

2. 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

4. §  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 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  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.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „használatához szükséges” szövegrész helyébe 
a „használatához, illetve a  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges” szöveg és a „jártasságát” 
szövegrész helyébe a „jártasságot” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 47/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

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 1. számú mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban)

24. Lövészetvezetői tevékenység engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is) 6000



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11677

A belügyminiszter 48/2021. (XII. 22.) BM rendelete
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78.  § 
f )  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 2.  § a)  pontja tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 78.  § 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 következőket rendelem el:

1. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § 
(3) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy 
rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakán szerzett 
szakképzettség,
5. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a  biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett 
szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
6. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
7. a jogász szakképzettség,
8. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán szerzett államtudományi 
szakképzettség,
9. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a  katasztrófavédelmi, a  tűzvédelmi és 
az  iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a  Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező 
szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,
10. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi 
szakmairánya,
11. az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
12. az OKJ szerinti Személy- és vagyonőr szakképesítés,
13. az OKJ szerinti Közterület-felügyelő szakképesítés,
14. az OKJ szerinti Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,
15. az OKJ szerinti Biztonságszervező szakképesítés,
16. az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,
17. az OKJ szerinti Rendészeti őr szakképesítés,
18. az OKJ szerinti Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,
19. az OKJ szerinti a Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
20. az 5 1032 18 03 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakma valamennyi szakmairánya,
21. az 5 0413 18 01 azonosító számú Közszolgálati technikus szakma mindkét szakmairánya,
22. a 4 1032 18 02 azonosító számú Rendészeti őr szakma,
23. a 10323009 sorszámú Személy- és vagyonőr szakképesítés,
24. a 10324002 sorszámú Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés,
25. a 10324003 sorszámú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,
26. a 10323010 sorszámú Kutyavezető vagyonőr szakképesítés,
27. a 10324021 sorszámú Önkormányzati természetvédelmi őr szakképesítés,
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28. a 10324022 sorszámú Fegyveres biztonsági őr szakképesítés,
29. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,
30. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e  szervezet 
jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,
31. az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a  közületi szervek 
rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés,
32. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a  Magyar Néphadsereg oktatási 
intézményeiben szerzett szakképesítés,
33. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti 
szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a  vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, 
valamint a  magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) 
BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés.”

 (2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (2)  bekezdés 2. és 3.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában előírt 
szakképesítésnek számít]
„2. az OKJ szerinti Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés,
3. az OKJ szerinti Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés,”

 (3) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (2)  bekezdés 5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában előírt 
szakképesítésnek számít]
„5. a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi szintű végzettsége, továbbá emelt szintű 
szakképesítése,”

 (4) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (2)  bekezdés 7.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában előírt 
szakképesítésnek számít]
„7. a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi szintű végzettsége, továbbá emelt szintű szakképesítése, 
illetve”

 (5) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában előírt 
szakképesítésnek számít]
„9. az OKJ szerinti Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmirendszer-szerelő szakképesítés.”

 (6) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során 
az  SzVMt. 1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására előírt szakképesítésnek számít 
a biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, illetve villamosmérnöki képzettséget adó egyetemi 
vagy főiskolai végzettség.”

 (7) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (3)  bekezdés 2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § (1)  bekezdés 
c)  pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek 
számít]
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„2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy 
rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,”

 (8) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (3)  bekezdés 8–11.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
[Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § (1)  bekezdés 
c)  pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek 
számít]
„8. az OKJ szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
9. az OKJ szerinti Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
10. az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
11. az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,”

 (9) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A.  § (3)  bekezdés 14.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § (1)  bekezdés 
c)  pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek 
számít]
„14. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1.  mellékletében kiadott 
Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma 
Közigazgatási ügyintéző szakmairánya és a Rendészeti őr szakma.”

 (10) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy 
rendészeti vezető szakon szakképzettségnek minősül a Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül 
kiadott oklevélben igazolt szakképzettség.
(6) Az (1) bekezdés 10–31. pontja, valamint a (3) bekezdés 7–13. pontja szerinti szakképesítés
1. a rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló 
bizonyítvánnyal, vagy bizonyítvány hiányában a  jogelőd által kiállított, a  képzés elvégzését is igazoló tanulmányi 
értesítővel,
2. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e  szervezet 
jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló 
bizonyítvánnyal,
3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettség megszerzését tanúsító okirattal,
4. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a  jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, 
illetve
5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel
igazolható.”

2. §  Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „(megsemmisülés, rongálódás)” szövegrész,
b) 10/A. § (2) bekezdés 4. pontja,
c) 10/A. § (3) bekezdés 12. pontja.

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

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikk (3) bekezdésének és 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 49/2021. (XII. 22.) BM rendelete
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló  
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § 
(3)  bekezdésében, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
111.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. 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 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5.  § (2a) és 
(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) Mentesül az  ukrán állampolgár a  2.  melléklet II.  pont 1., 3., 4., 5. és 6.  alpontjában meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetése alól.
(2b) Mentesül a  2.  melléklet II.  pont 1., 3., 4., 5. és 6.  alpontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése alól az  a  belorusz állampolgár, aki a  tartózkodási engedélyt munkavállalási vagy tanulmányi célból 
kérelmezi.”

2. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 7.  § c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében)
„c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-ában foglaltakat,”
(kell alkalmazni azzal, hogy ahol az  Itv. illetéket említ, azon e  jogszabály tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell 
érteni.)

3. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 

vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló,  
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, 
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 49/2021. (XII. 22.) BM rendelethez

 1.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet I. pont 
1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum elutasítása, 
megsemmisítése, visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja külképviseleten 
előterjesztett fellebbezés esetén

160 EUR”

 2.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklet 
II. pontja helyébe a következő pont lép:

„II. Tartózkodási engedéllyel összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak
1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum 
kiadására irányuló eljárás díja

110 EUR

2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum 
kiadása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történő 
előterjesztése esetén

160 EUR

3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 39 000 Ft
4. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt 
tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

24 000 Ft

5. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 35 000 Ft
6. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt 
tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja

23 000 Ft

7. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft
8. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft
9. EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 38 000 Ft
10. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék 
Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén

26 000 Ft

11. EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 35 000 Ft
12. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék 
Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja

23 000 Ft

13. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft
14. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft
15. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító 
vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén

90 EUR”

 3.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklet 
III. pontja helyébe a következő pont lép:
„III. Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak

1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft
2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft

3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft

4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft
5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem 
esetén

20 000 Ft

6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft
7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft
8. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt 
ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

9. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft
10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft
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11. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft

12. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft
13. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt 
nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

14. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft
15. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft

16. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti 
kérelem esetén

20 000 Ft

17. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft
18. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt  
EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja

25 000 Ft

19. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft
20. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem 
esetén

20 000 Ft

21. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem 
esetén

20 000 Ft

22. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés 
esetén

110 EUR

23. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító 
vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén

90 EUR

24. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten 
történő előterjesztés esetén

60 EUR”

 4.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklet 
IV. pontja helyébe a következő pont lép:
„IV. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak

1. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja 12 000 Ft
2. Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft
3. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 12 000 Ft
4. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft
5. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja 12 000 Ft
6. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja 
az okmány pótlása iránti kérelem esetén

12 000 Ft

7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja 
az okmány cseréje iránti kérelem esetén

10 000 Ft

8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja belföldön 12 000 Ft”
 5.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklet 
VI. pontja helyébe a következő pont lép:
„VI. Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak

1. Meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló eljárás díja 16 000 Ft

2. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt 
meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló eljárás díja

9 000 Ft

3. Fellebbezési kérelem díja 47 000 Ft

4. Hatósági bizonyítvány kiállításának díja 3 000 Ft”
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A belügyminiszter 50/2021. (XII. 22.) BM rendelete
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet, valamint 
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (12)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 26. és 
27. pontja szerinti feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 25. és 26. pontja 
szerinti feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 
módosítása

1. §  A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdésében, 
6. § (4) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” 
szövegrész helyébe az  „az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” 
szöveg lép.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

2. §  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.  
(XII. 23.) KvVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szövegrész 

helyébe a  „bányafelügyeleti feladatkörében eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát 
(a továbbiakban: bányafelügyelet)” szöveg,

b) 8.  § (9)  bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrészek helyébe az „állami földtani 
feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelete
az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  alcím, valamint a  2–4.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 
83.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm.  rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3.  alcím, valamint az  5–14.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 
83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § (1) E  rendeletnek az  egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: Módr4.) 1.  §-ával módosított 1/A. számú 
mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a  Módr4. hatálybalépése előtt 
nem tartoztak a  tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az  érintett hatóanyag természetben történő 
biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés 
hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.
(2) Az  1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a  kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 26.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kiadására, 
amelyek a  Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a  tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a  Módr4. 
hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.”

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása

3. § (1) A  törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R2. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) A  finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 5.  melléklete 
a 6. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R3. 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 14. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R3. 19. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
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 (7) Az R3. 31. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R3. 37. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (9) Az R3. 38. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (10) Az R3. 40. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetése hónapját követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az  R1. 1/A. számú melléklet 2/a.  pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” megjelölésű része helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, amennyiben adekvát 
immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás 
szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ≥ 10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a  szteroid 
adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ≥ 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát 
hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos 
betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore ≥ 2), három hónapig, ezt követően kizárólag 
megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése). Folyamatos, egy  éven túli kezelés 
alatt álló betegek esetén a  betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 
6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a  kezelés felfüggeszthető. Akut lefolyású, fulmináns forma, fenyegető 
colectomia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendelet alapján adható.”

 2. Az R1. 1/A. számú melléklet 2/a. pontjának „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű része 
a következő sorokkal egészül ki:
„06070 tofacitinib
06056 ustekinumab”

 3. Az R1. 1/A. számú melléklet 4. pontjának „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű része 
a következő sorral egészül ki:
„06070 tofacitinib”

 4. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontjának „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű része 
a következő sorokkal egészül ki:
„06050 certolizumab-pegol
06083 rizankizumab”

 5. Az R1. 1/A. számú melléklet 6/a1. pontjának „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű része 
a következő sorral egészül ki:
„06084 upadacitinib”

 6. Az  R1. 1/A. számú melléklet 7/a.  pontjának az „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű 
része a következő sorral egészül ki:
„06082 pomalidomid”

 7. Az R1. 1/A. számú melléklet 7/b9. pontjának a „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra 
alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél 
legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.”

 8. Az  R1. 1/A. számú melléklet 7/b13.  pontjának a „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” megjelölésű része a  következő sorral 
egészül ki:
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„– Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt 
betegek kezelésére.”

 9. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 7/b14. ponttal egészül ki:
„7/b14. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati 
betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06081 pegaszpargáz

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

 10. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 7/b15. ponttal egészül ki:
„7/b15. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ 
őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

 11. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 8/a9. ponttal egészül ki:
„8/a9. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, 
nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban EGFR-TK kezelésben 
részesültek, másod-, illetve többedvonalas terápiaként a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06049 osimertinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
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1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

 12. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 8/a10. ponttal egészül ki:
„8/a10. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek 
kezelésére, akiknek a  daganatában a  tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót 
mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06048 durvalumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
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2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

 13. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 8/a11. ponttal egészül ki:
„8/a11. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus 
lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek 
első vonalbeli kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási 
eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
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2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

 14. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 8/d4. ponttal egészül ki:
„8/d4. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes 
karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik 
az elsővonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
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R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”

 15. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 8/h. ponttal egészül ki:
„8/h pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek irreszekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól 
differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak 
(GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely”

 16. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 14/a. ponttal egészül ki:
„14/a pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorreszekción átesett felnőttek 
adjuváns kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06019 dabrafenib
06007 trametinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely”
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2. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R2 1. számú mellékletében foglalt táblázat a J05AH sort követően a következő sorral egészül ki:

(ATC ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV
EMELT  

INDI- 

KÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT

KIEMELT  

INDI- 

KÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)
0% 25% 55% 80%

ÉRTÉK 

NÉLKÜL

ÁTLAGON 

ALULI
ÁTLAGOS

ÁTLAGON 

FELÜLI

J05AJ integráz inhibitorok X X

 2. Az R2 1. számú mellékletében foglalt táblázat az L01DC sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(ATC ATC MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

NORMATÍV
EMELT  

INDI- 

KÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT

KIEMELT  

INDI- 

KÁCIÓHOZ 

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)
0% 25% 55% 80%

ÉRTÉK 

NÉLKÜL

ÁTLAGON 

ALULI
ÁTLAGOS

ÁTLAGON 

FELÜLI

L01E PROTEIN KINÁZ INHIBITOROK

L01EA BCR-ABL tirozin-kináz gátlók X X

L01EB
Epidermalis növekedési 
faktor (EGRF) tirozinkináz 
jelátvitelgátlók

X X

L01EC
B-Raf szerin-treonin-kináz 
(BRAF) gátlók

X X

L01ED
Anaplasztikus 
lymphomakináz (ALK) gátlók

X X

L01EE
Mitogén-aktivált proteinkináz 
(MEK) gátlók

X X

L01EF
Cyclin-függő kináz (CDK) 
gátlók

X X

L01EG
mTOR (mammalian target of 
rapamycin)-kináz gátlók

X X

L01EH

Humán epidermális 
növekedési faktor 2-es típusú 
receptor (HER2) tirozinkináz 
gátlók

X X

L01EJ Janus kináz (JAK) gátlók X X

L01EK
Vascularis endothelialis 
növekedési faktor receptor 
(VEGFR) tirozinkináz gátlók

X X

L01EL
Bruton-féle tirozinkináz (BTK) 
gátlók

X X

L01EX Egyéb protein-kináz gátlók X X

 3. Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet „L01XE” megjelölésű sora.
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3. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 28.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a  következő sorokkal 
egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Gyula Gyula – Békés Megyei Központi Kórház

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

 2. Az R2. 2. számú melléklet EÜ100 51. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a következő sorral egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

 3. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 62.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a  következő sorokkal 
egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Gyula Békés Megyei Központi Kórház

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

 4. Az R2. 2. számú melléklet EÜ100 65. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a következő sorral egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Debrecen Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Neurológiai Osztálya

Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, nyíregyházi 
Neurológiai Osztály

 5. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 66.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a  következő sorokkal 
egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Budapest Semmelweis Egyetem I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia

 6. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 71.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a  következő sorokkal 
egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Debrecen Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Miskolc Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Pécs Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.

Szeged Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

 7. Az  R2. 2. számú melléklet EÜ100 66.  pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázatában a „Csongrád Megyei 
Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. sz. Tüdőgyógyászati Osztály” szövegrész helyébe a „Csongrád Megye Mellkasi 
Betegségek Szakkórháza” szöveg lép.
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 8. Az R2. 2. számú mellékletének EÜ100 71. pontjában az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan 
kezdődő kódot): N97” szövegrész helyébe az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő 
kódot): N46, N97” szöveg lép.

 9. Az R2 2. számú melléklete a következő EÜ100 72. ponttal egészül ki:
„EÜ100 72.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Citarabinnal és daunorubicinnel kombinálva olyan korábban nem kezelt, kedvező és intermedier prognózisú 
genetikai csoportban tartozó, de novo, CD33-pozitív akut myeloid leukaemiában szenvedő 15 év feletti betegeknél 
alkalmazható, akik alkalmasak kuratív célzatú indukciós kezelésre.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C920

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Budapest Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest Semmelweis Egyetem

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs Pécsi Tudományegyetem

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház”

 10. Az R2 2. számú melléklete a következő EÜ100 73. ponttal egészül ki:
„EÜ100 73.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Újonnan diagnosztizált, FLT3-mutáció-pozitív, akut myeloid leukaemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek 
kezelésére, standard daunorubicin és citarabin indukciós és nagy dózisú citarabin konszolidációs kemoterápiával 
kombinálva, amelyet a  teljes választ adó betegeknél egy monoterápiában adott midosztaurin fenntartó kezelés 
követ.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C920

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Budapest Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest Semmelweis Egyetem

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
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Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs Pécsi Tudományegyetem

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház”

 11. Az R2 2. számú melléklete a következő EÜ100 74. ponttal egészül ki:
„EÜ100 74.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Allogén vérképző őssejt-átültetést követően, CMV-szeropozitív [R+], cytomegalovirus reaktiváció és betegség 
megelőzésére nagykockázatú betegek számára a transzplantációt követő +100. napig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z9483; C92, C91

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Budapest Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ”

 12. Az R2 2. számú melléklete a következő EÜ100 75. ponttal egészül ki:
„EÜ100 75.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A Kormány által meghatározott egészségügyi veszélyhelyzet idején, a  veszélyhelyzeti eljárásrendben foglaltak 
szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

az egészségügyért felelős miniszter 
eljárásrendjében meghatározott 
intézmény

megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z”
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4. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R2. 3. számú melléklet EÜ70 13.  pontjának „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A  GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS 
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorral egészül ki:

(MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:)

„Járóbeteg szakrendelés/ 
Fekvőbeteg gyógyintézet

Geriátria javaslatra írhat”

 2. Az R2. 3. számú melléklet EÜ70 30. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázata a következő sorral egészül ki:

(Város Intézmény neve)

Budapest Uzsoki Utcai Kórház

 3. Az R2 3. számú melléklet Eü70 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„EÜ70 24.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK

Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem 
ST elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria 
intervenció és stent beültetés történt, és clopidogrel allergia vagy laboratóriumilag igazolt non-reszponzió vagy 
igazolt diabetes mellitus áll fenn vagy stent trombózist szenvedett el, egy éven keresztül.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I20.0–I22.9; Z95.5

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Balatonfüred Állami Szívkórház

Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest Semmelweis Egyetem

Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
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Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

Budapest Uzsoki Utcai Kórház
”

 4. Az R2. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” része a következő EÜ 70 31. ponttal egészül ki:
„EÜ70 31.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Vashiány kezelése (anémiával vagy anélkül) olyan krónikus szívelégtelenségben szenvedő NYHA II–III stádiumú 
betegeknél, akiknél a bal kamrai ejekciós frakció (EF) értéke < 45%.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I5092, I5093

Kijelölt intézmények:
Város Intézmény neve

Balatonfüred Állami Szívkórház

Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest Semmelweis Egyetem

Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház
”

 5. Az  R2. 3. számú melléklet EÜ90 26.  pont „A  JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A  GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS 
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” része a következő sorokkal egészül ki:

(MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:)

„Járóbeteg szakrendelés/ 
Fekvőbeteg gyógyintézet

Geriátria javaslatra írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Arc-, állcsont- és szájsebészet javasolhat és írhat”
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 6. Az R2. 3. számú melléklet EÜ90 33. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Közepesen súlyos/súlyos tünetekkel járó méhfibrómák időszakos kezelésére olyan menopauzát el nem ért felnőtt 
nők esetében, akik számára a méhfibróma embolizációja és/vagy a műtéti kezelési lehetőségek nem megfelelőek, 
vagy azok kudarcot vallottak.”

5. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

Az R2. 4. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Az alábbi indikációs területeken beszerezhető hatóanyagok köre:
1. A veleszületett vérzékenység kezelésére:)
1.1) antithrombin III. koncentrátum,
1.2) hazai plazmából előállított nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,
1.3) részben hazai plazmából előállításra kerülő, külföldön feldolgozott nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, 
ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,
1.4) külföldi plazmából előállításra kerülő, haemophilia A  kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor 
koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,
1.5) külföldi plazmából előállításra kerülő, hemophilia A  kezelésére szolgáló nagytisztaságú nem albuminnal 
stabilizált VIII. faktor koncentrátum,
1.6) recombináns technológiával előállított 2. generációs VIII. faktor koncentrátum,
1.7) recombináns technológiával előállított 3. generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor koncentrátum,
1.8) nagy von Willebrand faktor tartalmú nagytisztaságú, plazma eredetű VIII. faktor koncentrátum, amely mérsékelt 
súlyosságú von Willebrand betegség, haemophilia A, immuntolerancia indukciós kezelésére alkalmas,
1.9) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, nagy von Willebrand faktor tartalmú plazma eredetű 
von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,
1.10) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, kiegyensúlyozott von Willebrand/VIII. faktor tartalmú plazma 
eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,
1.11) eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor),
1.12) aktivált prothrombin komplex koncentrátum (VIII. koagulációs faktor inhibitor „bypassing” aktivitású 
készítmény),
1.13) hazai plazmából előállított nagytisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmény,
1.14) nagytisztaságú import IX. faktor készítmény,
1.15) prothrombin komplex koncentrátum ismert VIIF aktivitással,
1.16) szöveti ragasztóanyagok (humán kétkomponensű fibrin fehérjeragasztó koncentrátum),
1.17) fibrinogén koncentrátum (I koagulációs faktor),
1.18) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain-depletált VIII. faktor koncentrátum,
1.19) recombináns technológiával előállított 1. generációs VIII. faktor koncentrátum,
1.20) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain rövidített, teljesen tirozin-szulfatált VIII. faktor 
koncentrátum, korábban már kezelt, ún. PTP betegek részére,
1.21) recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított természetes, kémiai módosítás nélküli 
4. generációs B-domain rövidített VIII. faktor koncentrátum.
1.22) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, 4. generációs, elnyújtott felezési idejű VIII. faktor 
koncentrátum, Fc fúziós fehérje,
1.23) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, elnyújtott felezési-idejű IX. faktor koncentrátum, 
Fc fúziós fehérje.
1.24) emicizumab (FVIII elleni inhibitorral rendelkező betegek kezelésére szolgáló monoklonális antitest).
1.25) Rekombináns technológiával előállított, rövidített B doménnel, magas von Willebrand faktor affinitással 
rendelkező, kovalens kötéssel kapcsolt, egyláncú, igazolt fél élettartam-előnnyel rendelkező, 3. generációs 
VIII-as faktor koncentrátum.
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1.26) Helyspecifikusan glikopegilált, elnyújtott félélettartamú, 3. generációs rekombináns IX. faktor készítmény
1.27) Helyspecifikusan, 60 kDa molekulatömegű polietilén-glikol oldallánc kovalens kötésével módosított, elnyújtott 
félélet-idejű harmadik generációs, rekombináns VIII. faktor készítmény”

6. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 5. számú melléklet 5.3. pontja a következő 5.3.3. sorral egészül ki:
„5.3.3. safinamide.”

 2. Az R3. 5. számú melléklet 9.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3. Finanszírozott hatóanyagok Magyarországon

A B

1 ATC Hatóanyag

2 N04AA02 biperiden

3 N04AA04 prociklidin

4 N04BA02 levodopa és decarboxylase gátló

5 N04BA03 levodopa, decarboxylase gátló és COMT gátló

6 N04BB01 amantadin

7 N04BC04 ropinirol

8 N04BC05 pramipexol

9 N04BC07 apomorfin-hidroklorid-hemihidrát

10 N04BC09 rotigotine

11 N04BD01 selegilin

12 N04BD02 rasagiline

13 N04BD03 safinamide

14 N04BX02 entacapone”

7. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 9. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Colitis ulcerosa biológiai kezelése
6.1. Indukciós kezelés súlyos, aktív colitis ulcerosában: a hagyományos terápiára nem reagáló, illetve a  felnőttkori, 
súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére vonatkozik.
6.1.1. Hagyományos kezelésre (5-aminoszalicilát, szteroid, immunszuppresszív szer) nem reagáló, vagy intoleráns, 
immunszuppresszív szer mellett szteroid dependens, vagy immunszuppresszív szerre intoleráns, közepesen súlyos, 
krónikusan aktív colitis ulcerosában 5 mg/ttkg infliximab kezelés (a 0., 2. és 6. héten) vagy szubkután adalimumab 
terápia (0. héten 160 mg, 2. héten 80 mg, majd 2 hetente 40 mg sc. 3 hónapig).
6.1.2. Súlyos, fulmináns, 5 napos intravénás szteroid kezelésre nem reagáló colitis ulcerosában, amennyiben 
colectomia szükségessége fenyeget, a  műtéti kezelés előtt egy alkalommal megkísérelhető az  5 mg/ttkg dózisú 
IFX kezelés. Hatékonyság esetén a  teljes indukciós kezelést (5 mg/ttkg IFX parenterálisan a  2.  héten és 6.  héten) 
alkalmazni kell. Adalimumab, ustekinumab és vedolizumab ebben a betegcsoportban nem alkalmazható. Tofacitinib 
esetén a rutinszerű alkalmazás nem javasolt.
6.1.3. Vedolizumab indukciós kezelés indikált hagyományos kezelésre (5-aminoszalicilát, szteroid, 
immunszuppresszív szer) nem reagáló, vagy immunszuppresszív szer mellett szteroid dependens, vagy  
anti-TNF-α szerre nem reagáló közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis ulcerosában (testtömegtől függő 
intravénás dózist követően a 8. héten 1 adag subcutan injekció).
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6.1.4. Usztekinumab indukciós kezelés indikált hagyományos kezelésre (5-aminoszalicilát, szteroid, 
immunszuppresszív szer) nem reagáló, vagy immunszuppresszív szer mellett szteroid dependens, vagy  
anti-TNF-α szerre nem reagáló közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis ulcerosában (16. hétre klinikai remisszió).
6.1.5. Tofacitinib indukciós kezelés indikált hagyományos kezelésre (5-aminoszalicilát, szteroid, immunszuppresszív 
szer) nem reagáló, vagy immunszuppresszív szer mellett szteroid dependens, vagy anti-TNF-α szerre nem reagáló, 
vagy válaszkészségét elvesztő közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis ulcerosában. (Az ajánlott bevezető dózis 
8  hétig naponta kétszer 10 mg szájon át adva. Azoknál a  betegeknél, akiknél a  8.  hétre nem alakul ki megfelelő 
terápiás előny, a naponta kétszer 10 mg-os bevezető adag alkalmazása további 8 hétre kiterjeszthető (ez összesen 
16 hetet jelent), amelyet naponta kétszer 5 mg fenntartó adag követ. A  tofacitinib bevezető kezelést abba kell 
hagyni azoknál a betegeknél, akiknél a 16. hétig nem alakulnak ki a terápiás előnyre utaló bizonyítékok.)
6.2. A biológiai indukciós kezelés hatékonyságának ellenőrzése colitis ulcerosában
A komplett indukciós kezelés hatékonyságának felmérésére a részleges Mayo-score javasolt.
6.2.1. Szteroid dependens colitis ulcerosa esetén alkalmazott infliximab, adalimumab, vedolizumab, usztekinumab 
vagy tofacitinib kezelés hatékonynak tekinthető, ha változatlanul kielégítő klinikai státusz mellett a szteroid kezelés 
legalább 3 hónapon át elhagyhatóvá vált. Törekedni kell a nyálkahártya gyógyulás elérésére.
6.2.2. Szteroid rezisztens (nem fulmináns) colitis ulcerosa esetében a  hatékonyság felmérésére a  12.  héten 
alkalmazott, Mayo-subscore (endoszkópos vizsgálat nélkül) legalább 3 pontos csökkenése javasolt.”

 2. Az R3. 9. melléklet 7. pont 7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.4. Az  usztekinumabbal történt indukciós kezelés által elért adekvát klinkiai választ követően indokolt 
usztekinumab fenntartó terápia, alkalmazása 8 hetenként vagy 12 hetenként történhet. A  fenntartó kezelés 
hossza a  rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján pontosan nem meghatározott. Folyamatos, egy  éven túli 
kezelés alatt álló betegek esetén a  betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós 
(legalább 6  hónapja tartó) remisszió esetén a  kezelés felfüggeszthető. Inaktív állapotot követő relapszus esetén, 
hasonlóképpen a megelőző terápiára nem reagáló esetekben, ismételt terápiás lehetőségként alkalmazható.”

 3. Az R3. 9. melléklet 7. pontja a következő 7.5. és 7.6. alponttal egészül ki:
„7.5. A  tofacitinibbel történt indukciós kezelés által elért remissziót követően indokolt tofactinib fenntartó terápia 
alkalmazása a  16.  héttől. A  fenntartó kezelés hossza a  rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján pontosan nem 
meghatározott. Folyamatos, egy  éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a  betegség súlyosságát legkésőbb 
12  havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) remisszió esetén a  kezelés felfüggeszthető. 
Inaktív állapotot követő relapszus esetén, hasonlóképpen a  megelőző terápiára nem reagáló esetekben, ismételt 
terápiás lehetőségként alkalmazható.
7.6. Amennyiben a  relapszus a  kezelés felfüggesztése után 6 hónapon belül lép fel, reindukciós kezelés sem 
infliximab, sem adalimumab, sem vedolizumab, sem usztekinumab, sem tofacitinib esetén nem indokolt, a fenntartó 
kezelés folytatása javasolt, de a biológiai terápia újraindítása előtt a relapszus klinikai képét utánzó esetleges egyéb 
okok kizárása (pl. infekció, szövődmények stb.) szükséges.”

 4. Az R3. 9. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Különleges megfontolások a biológiai kezeléshez
8.1. A készítményválasztás kérdése:
Az infliximab bizonyítottan hatásos terápia refrakter indeterminált colitis és pouchitis eseteiben is.  
Az  anti-TNF-α készítmények és más immunszuppresszáns szerek (pl. azathioprin vagy szteroid) kombinált 
alkalmazása a  mellékhatások gyakoribb előfordulása miatt (pl. fertőzéses szövődmények) a  kockázat és előny 
mérlegelése után lehetséges.
Az anti-TNF-α szerre nem reagáló, vagy válaszkészségét elvesztő közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis 
ulcerosában kezdhető meg a vedolizumab vagy tofacitinib kezelés.
8.2. Dózismódosítás
Az aktív colitis ulcerosa esetén alkalmazott infliximab kezelés esetében hatékony indukciós kezelést követően 
8 hetente 5 mg/ttkg dózisban. Rendelkezésre állnak irodalmi adatok a 10 mg/ttkg és a 4 hetente 5 mg/ttkg dózis 
hatékonyságáról is.
Az aktív colitis ulcerosa esetén alkalmazott adalimumab kezelés esetében hatékony indukciós kezelést követően 
2 hetente 40 mg dózisban. Adalimumab esetén a dózisemelést a törzskönyvi indikáció nem teszi lehetővé, de azon 
betegeknél, akiknél csökken a  terápiás hatás, lehetőséget ad a  40 mg-os dózis hetenként történő alkalmazására. 
Ilyenkor amennyiben lehetséges, a hatásvesztés okának tisztázása javasolt.
Vedolizumab: Közepesen súlyos-súlyos, aktív colitis ulcerosa esetében hatékony indukciós kezelést követően 
a 8 hetente, 300 mg-os adagokra kezdetben reagáló, remisszióba kerülő betegekben hatáscsökkenés-vesztés esetén 
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az  infúziók közötti időintervallum négy  hétre csökkenthető. Ilyenkor – amennyiben lehetséges – a  hatásvesztés 
okának tisztázása javasolt.
Usztekinumab: A kezelés abbahagyása mérlegelendő azoknál a betegeknél, akik 16 héttel az intravénás és subcutan 
indukciós dózis után, vagy a  8 hetenkénti fenntartó adagolásra történő átállítás után 16  héttel nem mutatnak 
a  kedvező terápiás hatásra utaló bizonyítékot. A  kezelés alatt az  immunmodulátorok és/vagy kortikoszteroidok 
adása folytatható.
Tofacitinib: A  fenntartó kezeléshez nem ajánlott a  napi kétszeri 10 mg tofacitinib alkalmazása azoknál a  colitis 
ulcerosában szenvedő betegeknél, akiknél ismerten fennállnak a vénás thromboembolia (VTE) kockázati tényezői, 
kivéve akkor, ha nem áll rendelkezésre megfelelő alternatív kezelési mód. Azoknál a  colitis ulcerosában szenvedő 
betegeknél, akiknél nem áll fenn a  VTE kialakulásának fokozott kockázata, meg lehet fontolni a  napi kétszer 
10 mg-os tofacitinib-dózis alkalmazását abban az esetben, ha a beteg terápiás válasz gyengülését tapasztalja a napi 
kétszer 5 mg tofacitinib alkalmazásakor, és nem reagál a  colitis ulcerosa kezeléséhez rendelkezésre álló alternatív 
lehetőségekre, pl. a tumornekrózisfaktor-gátló (TNF-inhibitor) kezelésre. A napi kétszer 10 mg-os tofacitinib-dózist 
fenntartó kezelésként csak a lehető legrövidebb ideig szabad alkalmazni. A terápiás válasz fenntartásához szükséges 
legkisebb hatásos dózist kell alkalmazni.
8.3. Készítményváltás
A biológiai kezelés során a  terápiás válasz elégtelensége vagy a  válasz elvesztése után másik szerre való váltás 
megengedett. Jelenleg két anti-TNF-α és egy integrin-antagonista készítmény áll rendelkezésre Magyarországon 
ebben az  indikációban, közöttük főszabályként váltás hatástani csoporton belül vagy azok között, bármely 
hatóanyag egyszeri alkalmazásával javasolt. A  váltás előtt szükséges az  aktivitás felmérése, szövődmények 
(pl. fertőzések) kizárása.
Az anti-TNF-α szerre nem reagáló, vagy válaszkészségét elvesztő közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis 
ulcerosában kezdhető meg a vedolizumab vagy a tofacitinib kezelés.”

 5. Az R3. 9. melléklet 13. pont 13.2. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.2. A releváns ATC kódok

A B C D

1 ATC kód Hatóanyag Kategória Megjegyzés

 2  A07EC01  szulfasalazin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 3  A07EC02  mesalazin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 4  L04AD01  ciklosporin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 5  L04AX01  azathioprin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 6  L04AB02  infliximab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 7  L04AA33  vedolizumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 8  L04AB04  adalimumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 9  L04AC05  usztekinumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 10  L04AA29  tofacitinib  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 11  H02AB01  betamethason  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 12  H02AB04  metilprednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 13  H02AB06  prednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 14  H02AB09  hidrokortizon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 15  A07EA06  budesonid  Szteroid  Szteroid gyógyszerek
”
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8. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 10. melléklet 6. pont 6.3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3.3. TNF-alfa gátlók: adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab-pegol (az alkalmazott támogatási 
kategória figyelembevételével)”

 2. Az R3. 10. melléklet 6. pont 6.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3.4. Interleukin-inhibitor: usztekinumab, ixekizumab, szekukinumab, guszelkumab, rizankizumab”

 3. Az R3. 10. melléklet 8. pont 8.2. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. Releváns ATC kódok

 A  B  C  D

 1  ATC-kód  Hatóanyag  Kategória  Megjegyzés

 2  L01BA01  metotrexát  DMARD  Betegségmódosító szerek

 3  L04AD01  ciklosporin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 4  D05BB02  acitretin  Retinoid  Antipsoriatikus szisztémás szer

 5  L04AB01  etanercept  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 6  L04AB02  infliximab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 7  L04AB04  adalimumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 8  L04AC05  usztekinumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 9  L04AC10  szekukinumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 10  L04AC13  ixekizumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 11  L04AC16  guszelkumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 12  L04AB05  certolizumab-pegol  BRMD  Biológiai terápia eszközei

 13  L04AC18  rizankizumab  BRMD  Biológiai terápia eszközei
”
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9. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 11. melléklet 4. pont 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. Célzott szintetikus DMARD
JAK gátlók: baricitinib, tofacitinib, upadacitinib”

 2. Az R3. 11. melléklet 7. pont 7.2.6.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2.6.7. Célzott szintetikus DMARD terápia (JAK gátlók): baricitinib, tofacitinib, upadacitinib”

 3. Az R3. 11. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.2. Táblázat: Releváns ATC kódok

 A  B  C  D

  ATC kód  Hatóanyag  Kategória  Megjegyzés

 1  A07EC01  sulfasalazin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 2  L01BA01  metotrexát  DMARD  Betegségmódosító szerek

 3  L04AA13  LEF  DMARD  Betegségmódosító szerek

 4  L04AD01  ciklosporin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 5  L04AX01  azathioprin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 6  P01BA01  chloroquin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 7  L04AB01  etanercept  TNF alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 8  L04AA24  abatacept  CTLA-4 analóg  Biológiai terápia eszközei

 9  L04AA29  tofacitinib  JAK gátló  Betegségmódosító szerek

 10  L04AA37  baricitinib  JAK gátló  Betegségmódosító szerek

 11  L04AA44  upadacitinib  JAK gátló  Betegségmódosító szerek

 12  L04AB02  infliximab  TNF alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 13  L04AB04  adalimumab  TNF alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 14  L04AB06  golimumab  TNF alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 15  L04AB05  certolizumab-pegol  TNF alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 16  L04AC07  tocilizumab  IL-6 R gátló  Biológiai terápia eszközei

 17  L04AC14  sarilumab  IL-6 R gátló  Biológiai terápia eszközei

 18  L01XC02  rituximab  B sejt gátló  Biológiai terápia eszközei

 19  M01A  NSAID  NSAID  Nem szteroid gyulladáscsökkentő

 20  H02AB04  metilprednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 21  H02AB06  prednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 22  H02AB08  triamcinolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek
”
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10. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 14. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
 2. Az R3. 14. melléklet 4. pont 4.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.6. A biológiai terápiás kezelés további folytatásának kritériumai:
4.6.1. Amennyiben 3 hónapos indukciós kezelést követően a  megfelelő hatásossági kritériumok nem teljesülnek, 
másik anti-TNF-α terápiára történő váltás (switch), IL inhibitor vagy JAK gátló terápia megkezdése megengedett.
4.6.2. Az anti-TNF-α terápia dózisának emelése a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott induló dózishoz 
képest nem javasolt.
4.6.3. Csak szakavatott és a  terápia-alkalmazásban jártas kijelölt intézmények szakorvosainak kompetenciája 
az anti-TNF-α, és az IL inhibitor és JAK gátló terápia indikálása és alkalmazása.”

 3. Az R3. 14. melléklet 6. pontja a következő 6.2.5.5. alponttal egészül ki:
„6.2.5.5. JAK-gátló: tofacitinib”
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 4. Az R3. 14. melléklet 8. pont 8.2. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. táblázat: Releváns ATC kódok

 A  B  C  D

 1  ATC kód  Hatóanyag  Kategória  Megjegyzés

 2  A07EC01  sulfasalazin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 3  L01BA01  metotrexát  DMARD  Betegségmódosító szerek

 4  L04AA13  LEF  DMARD  Betegségmódosító szerek

 5  L04AD01  ciklosporin  DMARD  Betegségmódosító szerek

 6  L04AB01  etanercept  TNF-alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 7  L04AB04  adalimumab  TNF-alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 8  L04AB02  infliximab  TNF-alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 9  L04AB06  golimumab  TNF-alfa gátló  Biológiai terápia eszközei

 10  L04AC10  szekukinumab  IL-inhibitor  Biológiai terápia eszközei

 11  L04AC13  ixekizumab  IL-inhibitor  Biológiai terápia eszközei

 12  L04AA29  tofacitinib  JAK gátló  Betegségmódosító szerek

 13  M01A  NSAID  NSAID  Nem szteroid gyulladáscsökkentő

 14  H02AB04  metilprednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 15  H02AB06  prednizolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek

 16  H02AB08  triamcinolon  Szteroid  Szteroid gyógyszerek
”
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11. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 19. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a „myeloma multiplex második és többedik relapszusa” ábra helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„

”
 2. Az R3. 19. melléklet 4. pont 4.3.6 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.6. A  pomalidomid+bortezomib+dexametazon kombináció ECOG 0-1 státuszú betegeknek adható harmad 
vagy negyedvonalban, akik korábban már legalább egy, lenalidomidot tartalmazó kezelésben részesültek. A terápia 
hatásosságát 6 ciklust követően szükséges értékelni. A 6. ciklus után komplett remisszióba kerülő betegek esetén 
folytatható finanszírozottan a kezelés progresszióig, de legfeljebb 12 hónapig.”
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 3. Az R3. 19. melléklet 4. pontja a következő 4.3.7. alponttal egészül ki:
„4.3.7. A  jelen finanszírozási eljárásrend az  őssejt-transzplantáció finanszírozásának részletes szabályaira nem 
terjed ki.”

 4. Az R3. 19. melléklet 7. pont 7.3. alpontjában szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:
(A B

1 ATC ATC megnevezés)

17 L04AX06 pomalidomid

12. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 31. melléklet 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. A sclerosis multiplex progressziójának/aktivitásának csökkentését célzó gyógyszeres kezelés algoritmusa

”
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 2. Az R3. 31. melléklet 3. pontja a következő 3.5.6.5. alponttal egészül ki:
„3.5.6.5. Ocrelizumab: a  kezelés megkezdése előtt akut hepatitis A  és B, TBC, aktív daganatos betegség kizárása, 
kémiai labor, kvalitatív vérkép és vizeletvizsgálat, akut infekció kizárása. A kezelés során monitorozás: kémiai labor, 
kvalitatív vérképvizsgálat, belszervi és neurológiai vizsgálat, koponya MR. Az  alkalmazási előírás szerinti  további 
vizsgálatokat és beavatkozásokat is el kell végezni.”

 3. Az R3. 31. melléklet 3. pontja a következő 3.5.7. alponttal egészül ki:
„3.5.7. (7) Primer progresszív SM-ben:
3.5.7.1. A primer progresszív kórforma igazolása:
3.5.7.1.1. Klinikai megjelenés: kezdetektől progresszív neurológiai tünetek, amelyek SM gyanúját keltik.
3.5.7.1.2. Diagnosztikus kritériumok:
a) a tünetek 1 éves folyamatos progressziója és
b) 2 feltétel teljesülése a következőkből:
ba) pozitív koponya MR: 9 T2-lézió vagy 4 vagy több T2-lézió pozitív VEP-pel
bb) pozitív gerincvelő MR: 2 T2-lézió
bc) pozitív likvorvizsgálati eredmény.
3.5.7.2. Primer progresszív SM-ben ocrelizumab alkalmazásának feltételei:
3.5.7.2.1. A beteg állapota a terápia megkezdésekor a Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála szerint 3 és 6,5 közötti 
(EDSS: 3 – 6,5).
3.5.7.2.2. Az ocrelizumab-kezelés mindaddig folytatható, amíg a beteg kézfunkciója megtartott (EDSS: 7 – 7,5)”

 4. Az R3. 31. melléklet 6. pont 6.4. alpontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. táblázat: Releváns ATC kódok

 A  B

 1  ATC  ATC megnevezés

 2  H02AB04  metilprednizolon

 3  L03AB07  interferon béta-1a

 4  L03AB08  interferon béta-1b

 5  L03AB13  peginterferon-béta-1a

 6  L03AX13  glatiramer-acetát

 7  L04AA23  natalizumab

 8  L04AA27  fingolimod

 9  L04AA31  teriflunomid

 10  L04AA34  alemtuzumab

 11  L04AA36  ocrelizumab

 12  L04AA40  kladribin

 13  L04AX01  azatioprin

 14  L04AX07  dimetil-fumarát

 15  M03BX01  baclofen

 16  M03BX02  tizanidin

 17  M03BX04  tolperison

 18  N04BB01  amantadin
”
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13. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 37. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kórkép leírása
Az asthma bronchiale a légutak krónikus gyulladásos megbetegedése. A patomechanizmus fő tényezői a gyulladás, 
a légutak strukturális átalakulása és a bronchiális hiperreaktivitás. A légutak obstrukcióval reagálnak nem specifikus 
stimulusokra. Klinikailag rendszeresen jelentkeznek nehézlégzéssel, mellkasi feszüléssel, köhögéssel járó epizódok 
leginkább éjszaka vagy kora reggel. A  panaszok hátterében álló változó mértékű légúti szűkület spontán vagy 
megfelelő farmakoterápia hatására többnyire reverzibilis. Bármely súlyossági fokozatban felléphet exacerbáció, ami 
a  jellemző tünetek (nehézlégzés, köhögés, sípoló légzés, mellkasi feszülés) fokozódása, illetve e  fokozott tünetek 
kombinációja. Az  asthma multifaktoriális etiológiájú kórkép, kialakulásában genetikai és környezeti tényezők 
játsszák a  fő szerepet. Az  európai országokban az  asthma prevalenciája 5–10% körül mozog. Magyarországon 
a  pulmonológiai szakellátásban mintegy 300 ezer beteget tartanak nyilván, az  új megbetegedések száma  évente 
10–20  ezer. A  betegség ellátása komoly terhet ró a  betegre és a  társadalomra egyaránt. Az  asthma klinikai 
manifesztációi adekvát gyógyszeres kezeléssel és megfelelő gondozással jól kontrollálhatók, de maga a  betegség 
nem gyógyítható.
A jelen finanszírozási eljárásrend hatálya a  felnőttkori asthma bronchiale diagnosztikájára, valamint gyógyszeres 
kezelésére terjed ki.”
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 2. Az R3. 37. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A finanszírozás rendje, a finanszírozási algoritmus
3.1. Az asthma bronchiale diagnosztikájának algoritmusa

Szisztémás antihisztamin-kezelés alatt az  allergiás bőrpróba helyett nem végezhető specifikus IgE-meghatározás. 
A szisztémás antihisztamin-kezelés felfüggesztése után 1 héttel az allergiás bőrpróba elvégezhető.”
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 3. Az R3. 37. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az asthma bronchiale gyógyszeres kezelésének finanszírozási algoritmusa

”
 4. Az R3. 37. melléklet 4. pont 4.1. alpont (5)–(7) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) 5. terápiás lépcső.
a) A választható kezelések:
aa) a 4. lépcső szerinti kezelés kiegészítése per os szteroiddal
ab) perzisztáló allergiás asthmában a 4. lépcső szerinti kezelés kiegészítése anti-IgE-vel
ac) perzisztáló allergiás asthmában a 4. lépcső szerinti kezelés kiegészítése per os szteroiddal és anti-IgE-vel
ad) perzisztáló súlyos eozinofil asthmában a  4. lépcső szerinti kezelés kiegészítése anti-IL5 vagy anti-IL5-R 
készítménnyel
ae) perzisztáló súlyos eozinofil asthmában a 4. lépcső szerinti kezelés kiegészítése per os szteroiddal és anti-IL5 vagy 
anti-IL5-R készítménnyel.
b) Az anti-IgE adásának további feltételei:
ba) IgE-szint > 76 NE/ml és az IgE-szint nem haladja meg az alkalmazási előírás szerinti maximális értéket
bb) perenniális inhalatív allergénnel szembeni pozitív bőrpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban
bc) szisztémás szteroid tartós alkalmazása ellenére az  asthma nem kontrollált vagy nagy dózisú ICS+LABA 
alkalmazása ellenére gyakoriak a szisztémás szteroidot igénylő exacerbációk (≥ 4/év)
bd) FEV1 < ref. 80%-a
be) az anti-IgE-kezelés megkezdését követően évente értékelni kell a kezelés hatását, és az anti-IgE-kezelés kizárólag 
akkor folytatható, ha az  utolsó egy  év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció legfeljebb 2 alkalommal 
fordult elő vagy a  korábban alkalmazott tartós fenntartó szisztémás szteroidkezelés dózisa az  anti-IgE-kezelés 
megkezdése előtti dózis 50%-ára vagy az alá csökkent.
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c) Valamennyi anti-IL5/anti-IL5-R adásának további feltételei:
ca) laboratóriumi vérképvizsgálat által kimutatott perifériás eozinofil sejtszám a  terápia megkezdése előtt 
a készítmény alkalmazási előírásában definiáltnak megfelel, de legalább 300 sejt/µl
cb) tartós szisztémás szteroid kezelés ellenére az  asthma nem kontrollált, vagy az  elmúlt 12 hónapban legalább 
4 szisztémás szteroid kezelést igénylő asthma exacerbáció alakult ki
cc) nagydózisú ICS+LABA fenntartó terápia legalább 6 hónapos rendszeres használata ellenére FEV1<80% és nem 
kontrollált asthma áll fenn
cd) FEV1 < ref. 80%-a
ce) az  anti-IL5/anti-IL5-R-kezelés megkezdését követően  évente értékelni kell a  kezelés hatását és az  anti-IL5/
anti-IL5-R-kezelés kizárólag akkor folytatható, ha az utolsó egy év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció 
legfeljebb 2 alkalommal fordult elő vagy a korábban alkalmazott tartós fenntartó szisztémás szteroidkezelés dózisa 
az anti-IL5/anti-IL5-R-kezelés megkezdése előtti dózis 50%-ára vagy az alá csökkent.
cf ) ha az anti-IL5/anti-IL5-R-kezelés az évenkénti értékelés alapján tovább nem folytatható, úgy az anti-IL5/anti-IL5-
R-kezelés másik anti-IL5/anti-IL5-R hatóanyaggal sem folytatható.
d) A benralizumab alkalmazásának – a valamennyi anti-IL5/anti-IL5-R adására vonatkozó feltételek melletti – további 
feltételei:
da) a benralizumab-kezelés megkezdése után 6 hónappal értékelni kell a kezelés hatását és a benralizumab-kezelés 
kizárólag akkor folytatható, ha a  FEV1 a  kezelés első 6 hónapja során bármikor legalább 100 ml-rel nagyobb volt, 
mint a  benralizumab-kezelés megkezdésekor, és a  kezelés első 6 hónapja során szisztémás szteroidot igénylő 
exacerbáció legfeljebb 1 alkalommal fordult elő
db) ha a benralizumab-kezelés az első 6 hónap értékelése alapján tovább nem folytatható, úgy az anti-IL5/anti-IL5-
R-kezelés másik anti-IL5/anti-IL5-R hatóanyaggal sem folytatható.
e) Anti-IgE és anti-IL5/anti-IL5-R egyidejűleg nem alkalmazható.
(6) Újonnan diagnosztizált betegnél meg kell állapítani az  asthma kontrollfokát az  utolsó 4  hét alapján és 
a  rizikótényezők fennállását vagy hiányát. A  gyógyszeres kezelés a  kontrollfokhoz és a  rizikóbecsléshez igazodó 
terápiás lépcsőn kezdhető meg.
a) Új beteg gyógyszeres kezelését az 1. terápiás lépcsőn akkor lehet elkezdeni, ha az utolsó 4 hét vonatkozásában 
az  asthma kontrollált, és a  nappali tünetek jelentkezése nem gyakoribb havi 2 alkalomnál, és nincs exacerbációs 
rizikó.
b) Új beteg gyógyszeres kezelését a 2. terápiás lépcsőn kell elkezdeni, ha az utolsó 4 hét vonatkozásában:
ba) az asthma kontrollált, de a kezelés 1. terápiás lépcsőn való elkezdésének feltételei nem teljesülnek;
bb) az asthma részben kontrollált és nincs exacerbációs rizikótényező.
c) Új beteg gyógyszeres kezelését a 3. terápiás lépcsőn kell elkezdeni, ha az utolsó 4 hét vonatkozásában:
ca) az asthma nem kontrollált;
cb) az asthma részben kontrollált és van exacerbációs rizikótényező.
(7) Rohamoldó szerek.
a) Minden terápiás lépcsőn (1., 2., 3., 4., 5.) használhatók szükség esetén:
aa) választandó kezelés a SABA
ab) ha a SABA kontraindikált vagy vele szemben intolerancia lép fel, választható a SAMA
ac) ha a SABA nem eredményezett megfelelő hörgtágítást, választható a SABA+SAMA.
b) A 2. terápiás lépcsőn használhatók szükség esetén:
ba) választható kezelés az ICS+SABA fix dózisú kombinációs készítmény.
c) A 3., 4., és 5. terápiás lépcsőn használhatók szükség esetén:
ca) amennyiben a  beteg a  3., 4. vagy 5. terápiás lépcsőn ICS és gyors hatáskezdetű LABA (ICS+RABA) fix dózisú 
kombinációs készítményt használ fenntartó terápiaként, és e készítmény alkalmazási előírásában a javallatok között 
szerepel a  rohamoldóként történő, szükség szerinti alkalmazás is, úgy ez a készítmény – az alkalmazási előírásnak 
megfelelően – használható rohamoldó szerként is.”

 5. Az R3. 37. melléklet 4. pont 4.2. és 4.3. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.2. Amennyiben az  alkalmazott hatóanyagú készítmény kontraindikált, vagy az  alkalmazási előírás szerinti 
dózisban vele szemben intolerancia (tolerálhatatlan mellékhatás) lép fel, akkor azt – a  kezelőorvos mérlegelése 
és döntése alapján – úgy lehet tekinteni, mintha az  érintett hatóanyagcsoporttal a  megfelelő dózisban folytatott 
terápia – a megfelelő eredmény nélkül – megtörtént volna. Ilyen esetben ugyanakkor – a kezelőorvos mérlegelése 
és döntése alapján – lehetőség van az érintett hatóanyagcsoporton belül másik készítmény alkalmazására is.
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4.3. Az inhalációs szteroidok becsült ekvivalens napi adagjai
 A  B  C  D

 1 Hatóanyag
Alacsony napi dózis  

(µg)

Közepes napi dózis  

(µg)

Magas napi dózis  

(µg)

 2 beclometason-dipropionát (CFC) 200–500 >500–1000 >1000

 3 beclometason-dipropionát (HFA és DPI) 100–200 >200–400 >400

 4 budesonid (DPI) 200–400 >400–800 >800

 5 ciclesonid (HFA) 80–160 >160–320 >320

 6 fluticason-propionát (DPI) 100–250 >250–500 >500

 7 fluticason-propionát (HFA) 100–250 >250–500 >500

 8 fluticason-propionát (Axahaler) * 50–125 >125–250 >250

 9 fluticason-furoát ** 100 100–200 200

 10 budesonid (Axahaler) *** 120–240 240–480 >480
Az ICS-ot tartalmazó kezelést elrendelő orvos feladata, hogy a  dózisekvivalenciát a  hatályos szakmai irányelv és 
az alkalmazási előírás alapján ellenőrizze, az előírt dózist pedig szükség esetén módosítsa.

 * Fluticason Axahaler: a DPI inhalációs eszközök közül Axahaler esetében a fluticason-propionát ekvivalens dózisa a Diskus-ból adott dózis 50%-a.
 ** Naponta egyszer alkalmazandó, vilanterollal fix kombinációban.
*** Budesonid Axahaler: a  DPI inhalációs eszközök közül Axahaler esetében a  budesonid ekvivalens dózisa a  Turbuhalerből/Easyhalerből adott 
dózis 75%-a.”

 6. Az R3. 37. melléklet 4. pont 4.5. alpontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(3) mondattöredékek

             
 7. Az R3. 37. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Az asthma bronchiale gyógyszeres kezelése kontrollfokhoz történő igazításának algoritmusa
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A gyógyszeres kezelés kontrollfokhoz történő igazításának algoritmusában (6. pont) szereplő döntések tartalmát és 
a vonatkozó feltételeket az alábbiakban részletezzük:
(1) Minden betegnek 12 havonta legalább egyszer részt kell vennie szakorvosi kontrollvizsgálaton.
(2) a) Ha a  legalább 3 hónapja alkalmazott gyógyszeres kezeléssel az  asthma legalább 3 hónapja kontrollált, 
a kezelőorvos döntése alapján meg lehet kísérelni a gyógyszerelés csökkentését.
b) Ha az  asthma legalább 6 hónapja kontrollált és nincs exacerbációs rizikótényező, meg kell kísérelni 
a gyógyszerelés csökkentését egy olyan időpontban, amikor nem zajlik légúti infekció, a beteg nem terhes és nem 
tervez utazást.
c) A  gyógyszerelés csökkenthető a  dózis csökkentésével vagy egy gyógyszer elhagyásával. Ennek megfelelően 
a terápia folytatható az azonos vagy az eggyel alacsonyabb lépcsőn.
d) A 2. lépcsőn adott kisdózisú ICS monoterápia elhagyása nem javasolt, kivéve olyan esetben, amikor ez az asthma 
diagnózis megerősítéséhez szükséges.
(3) Ha az  1. vagy a  2. lépcső szerinti, legalább 3 hónapja alkalmazott gyógyszeres kezelés ellenére az  asthma 
az  utolsó 4 hetes időszak vonatkozásában nem kontrollált vagy részben kontrollált, az  eggyel magasabb lépcsőn 
folytatható a kezelés.
(4) Ha a 3. lépcső szerinti, legalább 3 hónapja alkalmazott gyógyszeres kezelés ellenére az asthma az utolsó 4 hetes 
időszak vonatkozásában nem kontrollált, a 4. lépcsőn folytatható a kezelés. Ha az asthma az utolsó 4 hetes időszak 
vonatkozásában részben kontrollált, a  kezelőorvos döntése szerint vagy a  4. lépcsőn vagy a  3. lépcső eddig nem 
alkalmazott terápiájával folytatható a kezelés.
(5) Ha a 4. lépcső szerinti, legalább 3 hónapig alkalmazott gyógyszeres kezelés ellenére az asthma az utolsó 4 hetes 
időszak vonatkozásában nem kontrollált vagy részben kontrollált, és a  preferált kezelést (közepes/nagy dózisú 
ICS+LABA) már alkalmazták legalább 3 hónapig, a kezelőorvos döntése szerint vagy az 5. lépcsőn vagy a 4. lépcső 
eddig nem alkalmazott terápiájával folytatható a  kezelés. Ha a  4. terápiás lépcsőn a  preferált kezelést még nem 
alkalmazták legalább 3 hónapig, a 4. lépcső eddig nem alkalmazott terápiájával folytatható a kezelés.
(6) Akut exacerbáció fellépése esetén annak ellátására külön szabályok vonatkoznak (az 5.  pont szerinti ábra és 
a 4.5. pont szerinti táblázat).
(7) Akut exacerbáció kezelését és lezajlását követően felül kell vizsgálni a  fenntartó gyógyszeres kezelést. 
E  felülvizsgálat során meg kell állapítani az  exacerbációt közvetlenül megelőző, az  exacerbációtól még mentes 
4 hetes időszakra vonatkozó kontrollfokot. Ha a megelőző 4 hét során az asthma kontrollált volt, úgy az exacerbációt 
követően a  korábbi fenntartó gyógyszeres kezelés folytatandó. Ha a  megelőző 4  hét során az  asthma nem 
kontrollált vagy részben kontrollált volt, úgy az  exacerbációt követően a  (3), (4), (5)  pont szerint fokozható 
a gyógyszeres kezelés.”

 8. Az R3. 37. melléklet 9. pont 9.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.4. Releváns ATC kódok

 A  B

 1  ATC  ATC megnevezése

 2  H02AB04  metilprednizolon

 3  H02AB06  prednizolon

 4  R03AC02  salbutamol

 5  R03AC12  salmeterol

 6  R03AC13  formoterol

 7  R03AK06  salmeterol és fluticasone

 8  R03AK07  formoterol és budesonide

 9  R03AK08  formoterol és beclometasone

 10  R03AK10  vilanterol és fluticasone-furoate

 11  R03AK12  salmeterol és budesonide

 12  R03AK13  salbutamol és beclometasone

 13  R03AL01  fenoterol és ipratropium-bromide

 14  R03BA02  budesonide

 15  R03BA05  fluticasone

 16  R03BA08  ciclesonid
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 17  R03BB01  ipratropium-bromide

 18  R03DA04  teofillin

 19  R03DC03  montelukast

 20  R03DX05  omalizumab

 21  R03DX08  reslizumab

 22  R03DX09  mepolizumab

 23  R03DX10  benralizumab
”

 9. Az R3. 37. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Fogalmak, rövidítések

BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása

OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása

HBCS: Homogén betegségcsoport

ATC: Anatomical, therapeutic, chemical klasszifikáció

FEV: Forced exspiratory volume (erőltetett kilégzési térfogat)

FEV1: Forced exspiratory volume in one second (erőltetett kilégzési térfogat 1 másodperc alatt) 

FVC: Forced vital capacity (erőltetett vitálkapacitás)

PEF: Peak exspiratory flow (kilégzési csúcsáramlás) 

SABA: Short-acting β2-agonist (rövid hatású β2-agonista) 

LABA: Long-acting β2-agonist (hosszú hatású β2-agonista) 

RABA: Rapid-acting β2-agonist (gyors hatású β2-agonista)

SAMA: Short-acting muscarinic antagonist (rövid hatású muszkarinerg-antagonista) 

LAMA: Long-acting muscarinic antagonist (hosszú hatású muszkarinerg-antagonista) 

ICS: Inhaled corticosteroid (inhalációs kortikoszteroid)

LTRA: Leukotrién-receptor-antagonista

Teofillin SR: Hosszú hatású teofillin

Anti-IgE Anti-immunglobulin-E

Anti-IL5 Interleukin-5-gátló

Anti-IL5-R Interleukin-5-receptor-gátló

DPI: Dry powder inhaler (szárazpor-inhalátor)

CFC Kloro-fluoro-karbon hajtógáz

HFA Hidro-fluoro-alkán hajtógáz

PaO2: Artériás vér parciális oxigén-nyomása

PaCO2: Artériás vér parciális széndioxid-nyomása

SaO2: Artériás vér oxigén-telítettsége”
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14. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 38. melléklet 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. A III stádium ellátása

”

 2. Az R3. 38. melléklet 6. pont 6.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. Releváns ATC kódok

 A  B

 1  ATC kód  Hatóanyag

 2  L01XA02  carboplatin

 3  L01XA01  cisplatin

 4  L01AA01  cyclophosphamid

 5  L01CD02  docetaxel

 6  L01DB03  epirubicin

 7  L01CB01  etoposide

 8  L01BC05  gemcitabine

 9  L01AA06  ifosfamide

 10  V03AF01  mesna

 11  L01CD01  paclitaxel

 12  L01CA04  vinorelbin

 13  L01XC28  durvalumab
”
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15. melléklet az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R3. 40. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A nem-kissejtes tüdődaganat ellátása EGFR-TK aktiváló mutáció pozitív betegeknél

”
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 2. Az R3. 40. melléklet 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.5. Megjegyzés:
A pemetrexed, bevacizumab, gefitinib, erlotinib, afatinib, nintedanib, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, 
alectinib, crizotinib, osimertinib tételes elszámolás alá eső hatóanyagok, a támogatott indikációk az alábbiak:”

 3. Az R3. 40. melléklet 3. pont 3.5.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.5.7.
3.5.7.1. Pembrolizumab: Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdő adenocarcinomában 
szenvedő, jó általános állapotú (ECOG 0-1), KRAS mutáns, vagy EGFR és ALK pozitivitást nem mutató felnőtt betegek 
első-, másod- vagy harmadvonalban történő kezelésére, akiknél a daganat esetében igazoltan erős PD-L1 expresszió 
mutatható ki (TPS≥50%). Laphámsejtes carcinoma esetén első- és másodvonalban alkalmazható igazoltan erős 
PD-L1 expresszió esetén (TPS≥50%). A fenti indikációkban történő alkalmazás feltétele az, hogy a beteg korábban 
nem kapott immunterápiát.
3.5.7.2. Pembrolizumab: Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor 
(EGFR) és anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) 
szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére pemetrexeddel és platina alapú kemoterápiával kombinációban, 
illetve laphámsejtes indikáció esetén karboplatinnal és/vagy paklitaxel vagy nab-paklitaxel-tartalmú kemoterápiával 
kombinációban.”

 4. Az R3. 40. melléklet 3. pont 3.5. alpontja a következő 3.5.12. ponttal egészül ki:
„3.5.12. Ozimertinib: Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermalis növekedési faktor-receptor (EGFR) 
T790M mutáció-pozitív, nem kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik 
korábban EGFR-TKI kezelést kaptak, másod-, illetve többedvonalas terápiaként.”

 5. Az R3. 40. melléklet 4. pont 4.2. alpont 4.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2.3. Megfelelően igazolták-e az EGFR-TK, az ALK és a T790M mutációt?”

 6. Az R3. 40. melléklet 6. pont 6.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. Releváns ATC kódok

 A  B

 1  ATC kód  ATC megnevezés

 2  L01XA02  carboplatin

 3  L01XA01  cisplatin

 4  L01AA01  cyclophosphamid

 5  L01CD02  docetaxel

 6  L01CB01  etoposide

 7  L01BC05  gemcitabine

 8  L01AA06  ifosfamide

 9  V03AF01  mesna

 10  L01CD01  paclitaxel

 11  L01BA04  pemetrexed

 12  L01CA04  vinorelbine

 13  L01XC07  bevacizumab

 14  L01XC17  nivolumab

 15  L01XC18  pembrolizumab

 16  L01XC  atezolizumab

 17  L01XE02  gefitinib

 18  L01XE03  erlotinib

 19  L01XE13  afatinib

 20  L01XE31  nintedanib

 21  L01XE16  crizotinib

 22  L01XE36  alectinib

 23  L01XE35  ozimertinib
”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 60/2021. (XII. 22.) ITM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „29,96 euró” szövegrész helyébe a „45,45 euró” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében a „229,93 euró” szövegrész helyébe a „377,28 euró” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „9,67%” szövegrész helyébe a „9,48%” szöveg,
d) 13.  § (1)  bekezdésében a  „valamint a  magyar légtérben a  repülésmeteorológiai szolgáltatás biztosítása 

érdekében.” szövegrész helyébe a  „valamint jogszabályban kijelölt repülésmeteorológiai szolgáltatót 
a magyar légtérben a repülésmeteorológiai szolgáltatás biztosítása érdekében.” szöveg

lép.

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

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2021. (XII. 22.) ITM rendelete
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 1. alpontjában, valamint az autópályák, autóutak és 
főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az útdíj mértékéről és az  útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 61/2021. (XII. 22.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez

A B C D E F

Díjfizetési 

kötelezettséggel 

érintett út 

száma

ED ID

Díjfizetési 

kötelezettséggel 

érintett díjköteles 

elemi útszakasz 

kezdő szelvénye

Díjfizetési 

kötelezettséggel 

érintett díjköteles 

elemi útszakasz 

végszelvénye

ED szakasz hossz 

(m)
díjszint

1 M0 M0u30k779m 30 + 779 33 + 830 3066 gyorsforgalmi

2 M0 M0u33k830m 33 + 830 36 + 098 2271 gyorsforgalmi

3 M0 M0u36k098m 36 + 098 41 + 155 5049 gyorsforgalmi

4 M0 M0u41k155m 41 + 155 44 + 355 3204 gyorsforgalmi

5 M0 M0u44k355m 44 + 355 48 + 255 3892 gyorsforgalmi

6 M0 M0u48k255m 48 + 255 51 + 618 3380 gyorsforgalmi

7 M0 M0u51k618m 51 + 618 54 + 185 2544 gyorsforgalmi

8 M0 M0u54k185m 54 + 185 55 + 052 872 gyorsforgalmi

9 M0 M0u55k052m 55 + 052 57 + 652 2519 gyorsforgalmi

10 M0 M0u57k652m 57 + 652 59 + 467 1889 gyorsforgalmi

11 M0 M0u59k467m 59 + 467 65 + 350 5876 gyorsforgalmi

12 M0 M0u65k350m 65 + 350 68 + 194 2843 gyorsforgalmi

13 M0 M0u68k194m 68 + 194 69 + 210 1014 gyorsforgalmi

14 M0 M0u69k210m 69 + 210 71 + 171 1967 gyorsforgalmi

15 M0 M0u71k171m 71 + 171 72 + 702 1530 gyorsforgalmi

16 M0 M0u72k702m 72 + 702 74 + 043 1339 gyorsforgalmi

17 M1 M1u12k359m 12 + 359 13 + 235 992 gyorsforgalmi

18 M1 M1u13k235m 13 + 235 15 + 701 2455 gyorsforgalmi

19 M1 M1u15k701m 15 + 701 17 + 647 1942 gyorsforgalmi

20 M1 M1u17k647m 17 + 647 21 + 695 4050 gyorsforgalmi

21 M1 M1u21k695m 21 + 695 26 + 112 4416 gyorsforgalmi

22 M1 M1u26k112m 26 + 112 38 + 609 12512 gyorsforgalmi

23 M1 M1u38k609m 38 + 609 43 + 271 4594 gyorsforgalmi

24 M1 M1u43k271m 43 + 271 47 + 975 4775 gyorsforgalmi

25 M1 M1u47k975m 47 + 975 56 + 000 7986 gyorsforgalmi

26 M1 M1u56k0m 56 + 000 60 + 800 4803 gyorsforgalmi

27 M1 M1u60k800m 60 + 800 64 + 489 3725 gyorsforgalmi

28 M1 M1u64k489m 64 + 489 66 + 795 2300 gyorsforgalmi

29 M1 M1u66k795m 66 + 795 84 + 945 18154 gyorsforgalmi

30 M1 M1u84k945m 84 + 945 93 + 931 8984 gyorsforgalmi

31 M1 M1u93k931m 93 + 931 100 + 533 6570 gyorsforgalmi

32 M1 M1u100k533m 100 + 533 105 + 886 5380 gyorsforgalmi

33 M1 M1u105k886m 105 + 886 111 + 366 5434 gyorsforgalmi

34 M1 M1u111k366m 111 + 366 115 + 043 3638 gyorsforgalmi

35 M1 M1u115k43m 115 + 043 118 + 539 3557 gyorsforgalmi

36 M1 M1u118k539m 118 + 539 122 + 834 4274 gyorsforgalmi

37 M1 M1u122k834m 122 + 834 128 + 980 6174 gyorsforgalmi

38 M1 M1u128k980m 128 + 980 142 + 301 13294 gyorsforgalmi

39 M1 M1u142k301m 142 + 301 159 + 145 16847 gyorsforgalmi

40 M1 M1u159k145m 159 + 145 165 + 902 6749 gyorsforgalmi
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41 M1 M1u165k902m 165 + 902 167 + 597 1700 gyorsforgalmi

42 M1 M1u167k597m 167 + 597 171 + 046 3452 gyorsforgalmi

43 M1 M1u171k46m 171 + 046 171 + 1414 1342 gyorsforgalmi

44 M2 M2u17k300m 17 + 300 20 + 801 3557 gyorsforgalmi

45 M2 M2u20k801m 20 + 801 22 + 703 1949 gyorsforgalmi

46 M2 M2u22k703m 22 + 703 24 + 922 2123 gyorsforgalmi

47 M2 M2u24k922m 24 + 922 28 + 496 3514 gyorsforgalmi

48 M2 M2u28k496m 28 + 496 34 + 343 5898 gyorsforgalmi

49 M2 M2u34k343m 34 + 343 36 + 227 1885 gyorsforgalmi

50 M2 M2u36k227m 36 + 227 38 + 820 2569 gyorsforgalmi

51 M2 M2u38k820m 38 + 820 42 + 309 3442 gyorsforgalmi

52 M2 M2u42k309m 42 + 309 47 + 448 5216 gyorsforgalmi

53 M2 M2u47k448m 47 + 448 48 + 011 618 gyorsforgalmi

54 M3 M3u10k120m 10 + 120 12 + 078 1913 gyorsforgalmi

55 M3 M3u12k078m 12 + 078 12 + 940 904 gyorsforgalmi

56 M3 M3u12k940m 12 + 940 19 + 133 6201 gyorsforgalmi

57 M3 M3u19k133m 19 + 133 22 + 445 3311 gyorsforgalmi

58 M3 M3u22k445m 22 + 445 26 + 375 3935 gyorsforgalmi

59 M3 M3u26k375m 26 + 375 39 + 092 12655 gyorsforgalmi

60 M3 M3u39k92m 39 + 092 50 + 821 11707 gyorsforgalmi

61 M3 M3u50k821m 50 + 821 54 + 551 3797 gyorsforgalmi

62 M3 M3u54k551m 54 + 551 58 + 559 4006 gyorsforgalmi

63 M3 M3u58k559m 58 + 559 69 + 928 11378 gyorsforgalmi

64 M3 M3u69k928m 69 + 928 77 + 851 8006 gyorsforgalmi

65 M3 M3u77k851m 77 + 851 89 + 435 11527 gyorsforgalmi

66 M3 M3u89k435m 89 + 435 103 + 209 13799 gyorsforgalmi

67 M3 M3u103k209m 103 + 209 107 + 929 4666 gyorsforgalmi

68 M3 M3u107k929m 107 + 929 113 + 355 5423 gyorsforgalmi

69 M3 M3u113k355m 113 + 355 127 + 649 14389 gyorsforgalmi

70 M3 M3u127k649m 127 + 649 138 + 127 10467 gyorsforgalmi

71 M3 M3u138k127m 138 + 127 150 + 523 12309 gyorsforgalmi

72 M3 M3u150k523m 150 + 523 155 + 770 5150 gyorsforgalmi

73 M3 M3u155k770m 155 + 770 164 + 242 8410 gyorsforgalmi

74 M3 M3u164k242m 164 + 242 174 + 981 10984 gyorsforgalmi

75 M3 M3u174k981m 174 + 981 186 + 000 10923 gyorsforgalmi

76 M3 M3u186k0m 186 + 000 202 + 825 16919 gyorsforgalmi

77 M3 M3u202k825m 202 + 825 220 + 920 17992 gyorsforgalmi

78 M3 M3u220k920m 220+ 920 226 + 544 5623 gyorsforgalmi

79 M3 M3u226k544m 226 + 544 233 + 690 7145 gyorsforgalmi

80 M3 M3u233k690m 233 + 690 234 + 883 1197 gyorsforgalmi

81 M3 M3u234k883m 234 + 883 253 + 882 18996 gyorsforgalmi

82 M3 M3u253k882m 253 + 882 267 + 078 13197 gyorsforgalmi

83 M3 M3u267k078m 267 + 078 279 + 823 12751 gyorsforgalmi

84 M4 M4u19k550m 19 + 550 20 + 518 955 gyorsforgalmi

85 M4 M4u20k518m 20 + 518 24 + 046 3531 gyorsforgalmi

86 M4 M4u24k46m 24 + 046 24 + 930 887 gyorsforgalmi

87 M4 M4u24k930m 24 + 930 29 + 288 4372 gyorsforgalmi
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88 M4 M4u29k288m 29 + 288 34 + 288 5002 gyorsforgalmi

89 M4 M4u34k288m 34 + 288 40 + 697 6408 gyorsforgalmi

90 M4 M4u40k697m 40 + 697 48 + 530 7826 gyorsforgalmi

91 M4 M4u48k530m 48 + 530 55 + 332 6806 gyorsforgalmi

92 M4 M4u55k332m 55 + 332 62 + 950 7616 gyorsforgalmi

93 M4 M4u62k950m 62 + 950 66 + 076 3124 gyorsforgalmi

94 M4 M4u66k76m 66 + 076 72 + 440 6364 gyorsforgalmi

95 M4 M4u72k440m 72 + 440 80 + 430 7990 gyorsforgalmi

96 M4 M4u80k430m 80 + 430 88 + 954 8528 gyorsforgalmi

97 M4 M4u88k954m 88 + 954 93 + 720 4558 gyorsforgalmi

98 M4 M4u93k520m 93 + 520 98 + 382 4934 gyorsforgalmi

99 M4 M4u98k382m 98 + 382 105 + 005 6623 gyorsforgalmi

100 M4 M4u105k5m 105 + 005 117 + 283 12278 gyorsforgalmi

101 M4 M4u211k25m 211 + 025 214 + 665 3738 gyorsforgalmi

102 M4 M4u214k665m 214 + 665 226 + 700 12035 gyorsforgalmi

103 M4 M4u226k700m 226 + 700 237 + 064 10550 gyorsforgalmi

104 M4 M4u237k64m 237 + 064 242 + 037 4967 gyorsforgalmi

105 M5 M5u13k0m 13 + 000 13 + 635 641 gyorsforgalmi

106 M5 M5u13k635m 13 + 635 14 + 460 841 gyorsforgalmi

107 M5 M5u14k460m 14 + 460 16 + 500 2011 gyorsforgalmi

108 M5 M5u16k500m 16 + 500 21 + 686 5197 gyorsforgalmi

109 M5 M5u21k686m 21 + 686 22 + 058 374 gyorsforgalmi

110 M5 M5u22k58m 22 + 058 30 + 132 8081 gyorsforgalmi

111 M5 M5u30k132m 30 + 132 35 + 618 5491 gyorsforgalmi

112 M5 M5u35k618m 35 + 618 43 + 504 7880 gyorsforgalmi

113 M5 M5u43k504m 43 + 504 52 + 685 9183 gyorsforgalmi

114 M5 M5u52k685m 52 + 685 67 + 265 14580 gyorsforgalmi

115 M5 M5u67k265m 67 + 265 73 + 698 6433 gyorsforgalmi

116 M5 M5u73k698m 73 + 698 80 + 159 6461 gyorsforgalmi

117 M5 M5u80k159m 80 + 159 85 + 405 5240 gyorsforgalmi

118 M5 M5u85k405m 85 + 405 90 + 433 5028 gyorsforgalmi

119 M5 M5u90k433m 90 + 433 108 + 241 17814 gyorsforgalmi

120 M5 M5u108k241m 108 + 241 113 + 794 5555 gyorsforgalmi

121 M5 M5u113k794m 113 + 794 139 + 065 25272 gyorsforgalmi

122 M5 M5u139k65m 139 + 065 146 + 596 7529 gyorsforgalmi

123 M5 M5u146k596m 146 + 596 159 + 275 12675 gyorsforgalmi

124 M5 M5u159k275m 159 + 275 165 + 504 6236 gyorsforgalmi

125 M5 M5u165k504m 165 + 504 172 + 464 7005 gyorsforgalmi

126 M5 M5u172k464m 172 + 464 173 + 896 1390 gyorsforgalmi

127 M6 M6u14k148m 14 + 148 17 + 081 2949 gyorsforgalmi

128 M6 M6u17k81m 17 + 081 19 + 231 2158 gyorsforgalmi

129 M6 M6u19k231m 19 + 231 21 + 626 2382 gyorsforgalmi

130 M6 M6u21k626m 21 + 626 24 + 287 2852 gyorsforgalmi

131 M6 M6u24k287m 24 + 287 28 + 350 4096 gyorsforgalmi

132 M6 M6u28k350m 28 + 350 33 + 642 5309 gyorsforgalmi

133 M6 M6u33k642m 33 + 642 43 + 607 9909 gyorsforgalmi

134 M6 M6u43k607m 43 + 607 49 + 253 5584 gyorsforgalmi
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135 M6 M6u49k253m 49 + 253 54 + 478 5333 gyorsforgalmi

136 M6 M6u54k478m 54 + 478 61 + 456 6904 gyorsforgalmi

137 M6 M6u61k456m 61 + 456 66 + 691 5273 gyorsforgalmi

138 M6 M6u66k691m 66 + 691 69 + 713 3013 gyorsforgalmi

139 M6 M6u69k713m 69 + 713 74 + 754 5039 gyorsforgalmi

140 M6 M6u74k754m 74 + 754 82 + 503 7719 gyorsforgalmi

141 M6 M6u82k503m 82 + 503 86 + 026 3558 gyorsforgalmi

142 M6 M6u86k26m 86 + 026 97 + 225 11275 gyorsforgalmi

143 M6 M6u97k225m 97 + 225 105 + 349 8036 gyorsforgalmi

144 M6 M6u105k349m 105 + 349 113 + 395 8055 gyorsforgalmi

145 M6 M6u113k395m 113 + 395 123 + 139 9736 gyorsforgalmi

146 M6 M6u123k139m 123 + 139 130 + 642 7505 gyorsforgalmi

147 M6 M6u130k642m 130 + 642 137 + 576 6901 gyorsforgalmi

148 M6 M6u137k576m 137 + 576 141 + 737 4211 gyorsforgalmi

149 M6 M6u141k737m 141 + 737 146 + 288 4534 gyorsforgalmi

150 M6 M6u146k288m 146 + 288 150 + 689 4487 gyorsforgalmi

151 M6 M6u150k689m 150 + 689 162 + 073 11378 gyorsforgalmi

152 M6 M6u162k73m 162 + 073 172 + 493 10392 gyorsforgalmi

153 M6 M6u172k493m 172 + 493 189 + 867 17545 gyorsforgalmi

154 M7 M7u7k681m 7 + 681 9 + 254 1529 gyorsforgalmi

155 M7 M7u9k254m 9 + 254 10 + 312 1071 gyorsforgalmi

156 M7 M7u10k312m 10 + 312 12 + 646 2073 gyorsforgalmi

157 M7 M7u12k646m 12 + 646 13 + 557 1121 gyorsforgalmi

158 M7 M7u13k557m 13 + 557 15 + 501 1946 gyorsforgalmi

159 M7 M7u15k501m 15 + 501 17 + 631 2107 gyorsforgalmi

160 M7 M7u17k631m 17 + 631 23 + 000 5385 gyorsforgalmi

161 M7 M7u23k0m 23 + 000 30 + 148 7139 gyorsforgalmi

162 M7 M7u30k148m 30 + 148 33 + 852 3700 gyorsforgalmi

163 M7 M7u33k852m 33 + 852 41 + 600 7767 gyorsforgalmi

164 M7 M7u41k600m 41 + 600 44 + 594 2955 gyorsforgalmi

165 M7 M7u44k594m 44 + 594 50 + 331 5735 gyorsforgalmi

166 M7 M7u50k331m 50 + 331 56 + 334 6038 gyorsforgalmi

167 M7 M7u56k334m 56 + 334 59 + 117 2720 gyorsforgalmi

168 M7 M7u59k117m 59 + 117 63 + 678 4634 gyorsforgalmi

169 M7 M7u63k678m 63 + 678 69 + 886 6194 gyorsforgalmi

170 M7 M7u69k886m 69 + 886 79 + 964 10092 gyorsforgalmi

171 M7 M7u79k964m 79 + 964 89 + 086 9047 gyorsforgalmi

172 M7 M7u89k86m 89 + 086 90 + 000 914 gyorsforgalmi

173 M7 M7u90k0m 90 + 000 97 + 743 7801 gyorsforgalmi

174 M7 M7u97k743m 97 + 743 105 + 048 7364 gyorsforgalmi

175 M7 M7u105k48m 105 + 048 111 + 696 6577 gyorsforgalmi

176 M7 M7u111k696m 111 + 696 114 + 239 2562 gyorsforgalmi

177 M7 M7u114k239m 114 + 239 120 + 259 6014 gyorsforgalmi

178 M7 M7u120k259m 120 + 259 125 + 192 4922 gyorsforgalmi

179 M7 M7u125k192m 125 + 192 129 + 104 3988 gyorsforgalmi

180 M7 M7u129k104m 129 + 104 134 + 185 5074 gyorsforgalmi

181 M7 M7u134k185m 134 + 185 142 + 341 8161 gyorsforgalmi
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182 M7 M7u142k341m 142 + 341 145 + 157 2885 gyorsforgalmi

183 M7 M7u145k157m 145 + 157 150 + 048 4876 gyorsforgalmi

184 M7 M7u150k48m 150 + 048 159 + 868 9754 gyorsforgalmi

185 M7 M7u159k868m 159 + 868 170 + 142 10268 gyorsforgalmi

186 M7 M7u170k142m 170 + 142 174 + 741 4601 gyorsforgalmi

187 M7 M7u174k741m 174 + 741 182 + 865 8062 gyorsforgalmi

188 M7 M7u182k865m 182 + 865 190 + 223 7420 gyorsforgalmi

189 M7 M7u190k223m 190 + 223 206 + 050 15838 gyorsforgalmi

190 M7 M7u206k50m 206 + 050 210 + 511 4445 gyorsforgalmi

191 M7 M7u210k511m 210 + 511 218 + 467 7911 gyorsforgalmi

192 M7 M7u218k467m 218 + 467 224 + 082 5646 gyorsforgalmi

193 M7 M7u224k82m 224 + 082 231 + 617 7540 gyorsforgalmi

194 M7 M7u231k617m 231 + 617 234 + 272 2642 gyorsforgalmi

195 M8 M8u75k142m 75 + 142 77 + 853 2667 gyorsforgalmi

196 M8 M8u77k853m 77 + 853 82 + 591 4777 gyorsforgalmi

197 M9 M9u0k0m 0 + 000 0 + 390 431 gyorsforgalmi

198 M9 M9u0k390m 0 + 390 3 + 421 2931 gyorsforgalmi

199 M9 M9u3k421m 3 + 421 7 + 533 4169 gyorsforgalmi

200 M9 M9u7k533m 7 + 533 20 + 539 12947 gyorsforgalmi

201 M15 M15u0k708m 0 + 708 1 + 938 1553 gyorsforgalmi

202 M15 M15u1k938m 1 + 938 13 + 241 11328 gyorsforgalmi

203 M15 M15u13k241m 13 + 241 14 + 504 1239 gyorsforgalmi

204 M19 M19u0k0m 0 + 000 5 + 490 6974 gyorsforgalmi

205 M19 M19u5k490m 5 + 490 7 + 144 1635 gyorsforgalmi

206 M19 M19u7k144m 7 + 144 9 + 682 2618 gyorsforgalmi

207 M25 M25u0k868m 0 + 868 7 + 404 6543 gyorsforgalmi

208 M25 M25u7k404m 7 + 404 10 + 096 2688 gyorsforgalmi

209 M25 M25u10k96m 10 + 096 14 + 997 4899 gyorsforgalmi

210 M25 M25u14k997m 14 + 997 18 + 568 3594 gyorsforgalmi

211 M30 M30u1k550m 1 + 550 5 + 683 4577 gyorsforgalmi

212 M30 M30u5k683m 5 + 683 13 + 511 7836 gyorsforgalmi

213 M30 M30u13k511m 13 + 511 20 + 899 7385 gyorsforgalmi

214 M30 M30u20k899m 20 + 899 23 + 390 2497 gyorsforgalmi

215 M30 M30u23k390m 23 + 390 29 + 450 6057 gyorsforgalmi

216 M30 M30u29k450m 29 + 450 32 + 50 2680 gyorsforgalmi

217 M30 M30u32k50m 32 + 50 39 + 838 7786 gyorsforgalmi

218 M30 M30u39k838m 39 + 838 50 + 412 10578 gyorsforgalmi

219 M30 M30u50k412m 50 + 412 63 + 327 12912 gyorsforgalmi

220 M30 M30u63k327m 63 + 327 74 + 933 11603 gyorsforgalmi

221 M30 M30u74k933m 74 + 933 80 + 505 5676 gyorsforgalmi

222 M30 M30u80k505m 80 + 505 87 + 682 7077 gyorsforgalmi

223 M30 M30u87k682m 87 + 682 88 + 551 863 gyorsforgalmi

224 M31 M31u0k0m 0 + 000 8 + 605 9388 gyorsforgalmi

225 M31 M31u8k605m 8 + 605 12 + 398 3443 gyorsforgalmi

226 M35 M35u0k550m 0 + 550 14 + 041 13563 gyorsforgalmi

227 M35 M35u14k41m 14 + 041 24 + 082 10047 gyorsforgalmi

228 M35 M35u24k82m 24 + 082 35 + 1658 12494 gyorsforgalmi
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229 M35 M35u35k1658m 35 + 1658 38 + 085 1434 gyorsforgalmi

230 M35 M35u38k85m 38 + 085 39 + 700 1619 gyorsforgalmi

231 M35 M35u39k700m 39 + 700 43 + 866 4442 gyorsforgalmi

232 M35 M35u43k866m 43 + 866 48 + 562 4696 gyorsforgalmi

233 M35 M35u48k562m 48 + 562 59 + 134 10572 gyorsforgalmi

234 M35 M35u59k134m 59 + 134 67 + 790 9451 gyorsforgalmi

235 M43 M43u0k800m 0 + 800 3 + 174 3315 gyorsforgalmi

236 M43 M43u3k174m 3 + 174 7 + 319 4061 gyorsforgalmi

237 M43 M43u7k319m 7 + 319 10 + 620 3380 gyorsforgalmi

238 M43 M43u10k620m 10 + 620 19 + 212 8594 gyorsforgalmi

239 M43 M43u19k212m 19 + 212 23 + 569 4354 gyorsforgalmi

240 M43 M43u23k569m 23 + 569 34 + 600 11246 gyorsforgalmi

241 M43 M43u34k600m 34 + 600 46 + 402 11590 gyorsforgalmi

242 M43 M43u46k402m 46 + 402 54 + 225 7823 gyorsforgalmi

243 M43 M43u54k225m 54 + 225 57 + 724 3506 gyorsforgalmi

244 M44 M44u29k877m 29 + 877 35 + 749 5871 gyorsforgalmi

245 M44 M44u35k749m 35 + 749 49 + 222 13472 gyorsforgalmi

246 M44 M44u49k222m 49 + 222 71 + 092 21875 gyorsforgalmi

247 M44 M44u71k092m 71 + 092 83 + 258 12162 gyorsforgalmi

248 M44 M44u83k258m 83 + 258 95 + 162 11904 gyorsforgalmi

249 M44 M44u95k162m 95 + 162 113 + 555 18392 gyorsforgalmi

250 M44 M44u113k555m 113 + 555 117 + 575 4020 gyorsforgalmi

251 M51 M51u25k0m 25 + 000 28 + 607 3599 gyorsforgalmi

252 M60 M60u0k0m 0 + 000 6 + 132 7867 gyorsforgalmi

253 M60 M60u6k132m 6 + 132 25 + 232 19124 gyorsforgalmi

254 M60 M60u25k232m 25 + 232 29 + 324 4139 gyorsforgalmi

255 M60 M60u29k324m 29 + 324 30 + 868 1638 gyorsforgalmi

256 M70 M70u0k200m 0 + 200 2 + 356 2147 gyorsforgalmi

257 M70 M70u2k356m 2 + 356 10 + 380 7980 gyorsforgalmi

258 M70 M70u10k380m 10 + 380 18 + 156 7824 gyorsforgalmi

259 M70 M70u18k156m 18 + 156 21 + 264 3107 gyorsforgalmi

260 M76 M76u0k0m 0 + 000 2 + 754 2732 gyorsforgalmi

261 M76 M76u2k754m 2 + 754 4 + 447 1693 gyorsforgalmi

262 M76 M76u4k447m 4 + 447 8 + 363 3915 gyorsforgalmi

263 M80 M80u162k0m 162 + 000 165 + 730 4010 gyorsforgalmi

264 M80 M80u165k730m 165 + 730 171 + 158 5190 gyorsforgalmi

265 M80 M80u171k180m 171 + 158 181 + 674 10756 gyorsforgalmi

266 M80 M80u181k674m 181 + 674 188 + 663 6981 gyorsforgalmi

267 M80 M80u188k663m 188 + 663 190 + 116 1456 gyorsforgalmi

268 M85 M85u0k0m 0 + 000 7 + 300 7370 gyorsforgalmi

269 M85 M85u7k300m 7 + 300 9 + 965 2672 gyorsforgalmi

270 M85 M85u9k965m 9 + 965 16 + 100 6239 gyorsforgalmi

271 M85 M85u16k100m 16 + 100 20 + 600 4403 gyorsforgalmi

272 M85 M85u20k600m 20 + 600 22 + 500 2063 gyorsforgalmi

273 M85 M85u22k500m 22 + 500 26 + 800 4415 gyorsforgalmi

274 M85 M85u26k800m 26 + 800 31 + 389 5132 gyorsforgalmi

275 M85 M85u31k389m 31 + 389 43 + 303 11912 gyorsforgalmi
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276 M85 M85u43k303m 43 + 303 52 + 374 9071 gyorsforgalmi

277 M85 M85u52k374m 52 + 374 59 + 785 7417 gyorsforgalmi

278 M85 M85u59k785m 59 + 785 71 + 657 11870 gyorsforgalmi

279 M85 M85u71k657m 71 + 657 81 + 917 10260 gyorsforgalmi

280 M85 M85u81k917m 81 + 917 84 + 623 2708 gyorsforgalmi

281 M85 M85u84k623m 84 + 623 88 + 216 3587 gyorsforgalmi

282 M86 M86u80k950m 80 + 950 85 + 872 4917 gyorsforgalmi

283 M86 M86u85k872m 85 + 872 93 + 270 7426 gyorsforgalmi

284 M86 M86u93k270m 93 + 270 96 + 768 3494 gyorsforgalmi

285 M86 M86u96k768m 96 + 768 105 + 000 8219 gyorsforgalmi

286 M86 M86u105k0m 105 + 000 115 + 610 10617 gyorsforgalmi

287 M86 M86u115k610m 115 + 610 123 + 550 7943 gyorsforgalmi

288 M86 M86u123k550m 123 + 550 132 + 705 9150 gyorsforgalmi

289 M86 M86u132k705m 132 + 705 139 + 422 6631 gyorsforgalmi

290 M86 M86u139k422m 139 + 422 142 + 324 2902 gyorsforgalmi

291 M86 M86u147k0m 147 + 000 149 + 600 2675 gyorsforgalmi

292 1 1u7k976m 7 + 976 8 + 753 754 főúti

293 1 1u8k753m 8 + 753 9 + 410 660 főúti

294 1 1u9k410m 9 + 410 10 + 325 868 főúti

295 1 1u10k325m 10 + 325 10 + 795 292 főúti

296 1 1u10k795m 10 + 795 12 + 063 1249 főúti

297 1 1u12k63m 12 + 063 12 + 987 951 főúti

298 1 1u12k987m 12 + 987 13 + 805 833 főúti

299 1 1u13k805m 13 + 805 16 + 673 2895 főúti

300 1 1u16k673m 16 + 673 20 + 902 4249 főúti

301 1 1u20k902m 20 + 902 26 + 619 5718 főúti

302 1 1u26k619m 26 + 619 29 + 214 2580 főúti

303 1 1u29k214m 29 + 214 31 + 379 2158 főúti

304 1 1u31k379m 31 + 379 33 + 470 2115 főúti

305 1 1u33k470m 33 + 470 35 + 159 1699 főúti

306 1 1u35k159m 35 + 159 35 + 820 644 főúti

307 1 1u35k820m 35 + 820 41 + 149 5333 főúti

308 1 1u41k149m 41 + 149 44 + 654 3458 főúti

309 1 1u44k654m 44 + 654 44 + 764 103 főúti

310 1 1u44k764m 44 + 764 47 + 315 2605 főúti

311 1 1u47k315m 47 + 315 47 + 434 118 főúti

312 1 1u49k283m 49 + 283 50 + 921 1640 főúti

313 1 1u50k921m 50 + 921 51 + 820 897 főúti

314 1 1u51k820m 51 + 820 56 + 793 4955 főúti

315 1 1u57k946m 57 + 946 58 + 680 736 főúti

316 1 1u60k383m 60 + 383 62 + 290 1896 főúti

317 1 1u67k136m 67 + 136 67 + 779 638 főúti

318 1 1u67k779m 67 + 779 70 + 390 2585 főúti

319 1 1u70k390m 70 + 390 74 + 415 4038 főúti

320 1 1u74k415m 74 + 415 74 + 612 197 főúti

321 1 1u76k721m 76 + 721 80 + 154 3426 főúti

322 1 1u89k195m 89 + 195 90 + 205 1002 főúti
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323 1 1u90k205m 90 + 205 93 + 567 3357 főúti

324 1 1u93k567m 93 + 567 96 + 944 3362 főúti

325 1 1u96k944m 96 + 944 108 + 177 11425 főúti

326 1 1u108k177m 108 + 177 108 + 349 172 főúti

327 1 1u110k517m 110 + 517 111 + 630 1149 főúti

328 1 1u111k630m 111 + 630 113 + 137 1502 főúti

329 1 1u113k137m 113 + 137 115 + 179 2024 főúti

330 1 1u115k179m 115 + 179 119 + 074 3874 főúti

331 1 1u119k74m 119 + 074 121 + 423 2394 főúti

332 1 1u121k423m 121 + 423 122 + 240 814 főúti

333 1 1u128k170m 128 + 170 129 + 928 1788 főúti

334 1 1u129k928m 129 + 928 131 + 085 1217 főúti

335 1 1u131k85m 131 + 085 132 + 732 1608 főúti

336 1 1u135k402m 135 + 402 137 + 749 2356 főúti

337 1 1u140k219m 140 + 219 145 + 159 4937 főúti

338 1 1u145k159m 145 + 159 146 + 914 1755 főúti

339 1 1u146k914m 146 + 914 148 + 103 1189 főúti

340 1 1u148k103m 148 + 103 152 + 928 4824 főúti

341 1 1u152k928m 152 + 928 153 + 171 244 főúti

342 1 1u153k171m 153 + 171 159 + 216 6055 főúti

343 1 1u165k111m 165 + 111 165 + 779 667 főúti

344 1 1u165k779m 165 + 779 168 + 039 2289 főúti

345 1 1u169k354m 169 + 354 171 + 047 1694 főúti

346 1 1u171k47m 171 + 047 172 + 091 1040 főúti

347 1 1u174k620m 174 + 620 176 + 492 1850 főúti

348 1 1u176k492m 176 + 492 177 + 031 521 főúti

349 2 2u14k774m 14 + 774 16 + 652 1836 főúti

350 2 2u16k652m 16 + 652 17 + 001 379 főúti

351 2 2u20k569m 20 + 569 21 + 554 978 főúti

352 2 2u21k625m 21 + 625 21 + 939 446 főúti

353 2 2u27k45m 27 + 045 27 + 334 289 főúti

354 2 2u29k208m 29 + 208 31 + 632 2424 főúti

355 2 2u37k300m 37 + 300 39 + 659 2360 főúti

356 2 2u39k659m 39 + 659 40 + 162 518 főúti

357 2 2u40k162m 40 + 162 43 + 394 3235 főúti

358 2 2u43k394m 43 + 394 43 + 615 221 főúti

359 2 2u44k340m 44 + 340 45 + 090 734 főúti

360 2 2u46k70m 46 + 070 48 + 654 2581 főúti

361 2 2u48k654m 48 + 654 48 + 961 310 főúti

362 2 2u48k961m 48 + 961 52 + 524 3553 főúti

363 2 2u52k524m 52 + 524 53 + 580 1072 főúti

364 2 2u53k580m 53 + 580 53 + 777 181 főúti

365 2 2u53k777m 53 + 777 54 + 195 429 főúti

366 2 2u56k10m 56 + 010 57 + 200 1162 főúti

367 2 2u57k200m 57 + 200 61 + 390 4101 főúti

368 2 2u62k550m 62 + 550 64 + 070 1694 főúti

369 2 2u66k980m 66 + 980 72 + 090 5108 főúti
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370 2 2u72k90m 72 + 090 73 + 270 1173 főúti

371 2 2u73k270m 73 + 270 75 + 151 1882 főúti

372 2 2u75k151m 75 + 151 77 + 256 1890 főúti

373 2 2u77k256m 77 + 256 78 + 583 1643 főúti

374 3 3u17k534m 17 + 534 18 + 428 883 főúti

375 3 3u22k810m 22 + 810 25 + 058 2248 főúti

376 3 3u25k058m 25 + 058 25 + 636 560 főúti

377 3 3u25k636m 25 + 636 27 + 430 1768 főúti

378 3 3u27k469m 27 + 430 27 + 797 364 főúti

379 3 3u32k851m 32 + 851 33 + 244 396 főúti

380 3 3u33k244m 33 + 244 34 + 789 1546 főúti

381 3 3u34k789m 34 + 789 35 + 477 688 főúti

382 3 3u35k477m 35 + 477 36 + 846 1373 főúti

383 3 3u36k846m 36 + 846 37 + 321 475 főúti

384 3 3u37k321m 37 + 321 38 + 077 756 főúti

385 3 3u38k077m 38 + 077 39 + 190 1113 főúti

386 3 3u39k190m 39 + 190 41 + 092 1903 főúti

387 3 3u41k092m 41 + 092 41 + 377 288 főúti

388 3 3u44k729m 44 + 729 46 + 618 1887 főúti

389 3 3u46k618m 46 + 618 53 + 672 7057 főúti

390 3 3u53k672m 53 + 672 55 + 438 1766 főúti

391 3 3u60k734m 60 + 734 61 + 580 840 főúti

392 3 3u61k580m 61 + 580 65 + 136 3549 főúti

393 3 3u68k087m 68 + 087 68 + 232 145 főúti

394 3 3u68k232m 68 + 232 72 + 988 4757 főúti

395 3 3u72k988m 72 + 988 73 + 620 633 főúti

396 3 3u73k620m 73 + 620 77 + 056 3433 főúti

397 3 3u77k056m 77 + 056 78 + 991 1933 főúti

398 3 3u78k991m 78 + 991 79 + 804 811 főúti

399 3 3u79k804m 79 + 804 80 + 087 284 főúti

400 3 3u82k866m 82 + 866 83 + 392 525 főúti

401 3 3u83k392m 83 + 392 84 + 700 1314 főúti

402 3 3u84k700m 84 + 700 89 + 348 4641 főúti

403 3 3u89k348m 89 + 348 90 + 283 937 főúti

404 3 3u90k283m 90 + 283 93 + 201 2918 főúti

405 3 3u93k201m 93 + 201 93 + 956 755 főúti

406 3 3u93k956m 93 + 956 97 + 906 3960 főúti

407 3 3u97k906m 97 + 906 99 + 571 1670 főúti

408 3 3u99k571m 99 + 571 108 + 502 8931 főúti

409 3 3u108k502m 108 + 502 109 + 425 924 főúti

410 3 3u110k910m 110 + 910 118 + 187 7282 főúti

411 3 3u119k011m 119 + 011 120 + 449 1436 főúti

412 3 3u120k449m 120 + 449 122 + 245 1795 főúti

413 3 3u122k245m 122 + 245 123 + 912 1678 főúti

414 3 3u123k912m 123 + 912 127 + 100 3187 főúti

415 3 3u127k100m 127 + 100 130 + 338 3233 főúti

416 3 3u131k899m 131 + 899 136 + 243 4346 főúti



11728 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 

417 3 3u136k243m 136 + 243 137 + 653 1415 főúti

418 3 3u137k653m 137 + 653 138 + 986 1331 főúti

419 3 3u138k986m 138 + 986 140 + 212 1226 főúti

420 3 3u140k212m 140 + 212 142 + 426 2218 főúti

421 3 3u142k426m 142 + 426 146 + 054 3634 főúti

422 3 3u146k054m 146 + 054 148 + 857 2797 főúti

423 3 3u148k857m 148 + 857 152 + 317 3460 főúti

424 3 3u153k186m 153 + 186 153 + 338 155 főúti

425 3 3u153k338m 153 + 338 157 + 755 4425 főúti

426 3 3u157k755m 157 + 755 158 + 493 731 főúti

427 3 3u159k621m 159 + 621 163 + 866 4245 főúti

428 3 3u165k730m 165 + 730 166 + 540 809 főúti

429 3 3u166k540m 166 + 540 171 + 320 4730 főúti

430 3 3u172k429m 172 + 429 173 + 005 576 főúti

431 3 3u173k005m 173 + 005 173 + 910 904 főúti

432 3 3u175k881m 175 + 881 176 + 451 569 főúti

433 3 3u176k451m 176 + 451 179 + 410 2960 főúti

434 3 3u189k214m 189 + 214 189 + 709 496 főúti

435 3 3u189k709m 189 + 709 190 + 370 642 főúti

436 3 3u190k370m 190 + 370 191 + 518 1119 főúti

437 3 3u191k518m 191 + 518 193 + 831 2307 főúti

438 3 3u193k831m 193 + 831 195 + 004 1173 főúti

439 3 3u195k004m 195 + 004 198 + 354 3355 főúti

440 3 3u198k354m 198 + 354 198 + 815 456 főúti

441 3 3u198k815m 198 + 815 199 + 655 840 főúti

442 3 3u199k655m 199 + 655 200 + 908 1013 főúti

443 3 3u203k590m 203 + 590 205 + 386 1798 főúti

444 3 3u205k997m 205 + 997 209 + 451 3481 főúti

445 3 3u209k451m 209 + 451 212 + 120 3545 főúti

446 3 3u214k631m 214 + 631 216 + 110 1479 főúti

447 3 3u216k110m 216 + 110 219 + 830 3718 főúti

448 3 3u222k42m 222 + 42 222 + 395 353 főúti

449 3 3u222k395m 222 + 395 222 + 642 239 főúti

450 3 3u222k642m 222 + 642 223 + 172 519 főúti

451 3 3u223k172m 223 + 172 227 + 152 3981 főúti

452 3 3u227k152m 227 + 152 230 + 835 3682 főúti

453 3 3u232k804m 232 + 804 233 + 343 539 főúti

454 3 3u234k507m 234 + 507 234 + 692 180 főúti

455 3 3u234k692m 234 + 692 240 + 552 5856 főúti

456 3 3u240k552m 240 + 552 242 + 381 1851 főúti

457 3 3u242k381m 242 + 381 243 + 644 1263 főúti

458 3 3u245k762m 245 + 762 246 + 676 914 főúti

459 3 3u248k46m 248 + 046 248 + 845 799 főúti

460 4 4u22k654m 22 + 654 25 + 372 2717 főúti

461 4 4u28k870m 28 + 870 29 + 258 388 főúti

462 4 4u29k258m 29 + 258 31 + 174 1914 főúti

463 4 4u31k174m 31 + 174 33 + 746 2572 főúti
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464 4 4u35k111m 35 + 111 35 + 320 209 főúti

465 4 4u35k320m 35 + 320 36 + 631 1310 főúti

466 4 4u36k631m 36 + 631 40 + 126 3495 főúti

467 4 4u40k126m 40 + 126 41 + 852 1721 főúti

468 4 4u43k374m 43 + 374 44 + 662 1288 főúti

469 4 4u44k662m 44 + 662 45 + 557 894 főúti

470 4 4u47k200m 47 + 200 50 + 500 3305 főúti

471 4 4u50k500m 50 + 500 50 + 875 370 főúti

472 4 4u54k136m 54 + 136 57 + 676 3534 főúti

473 4 4u60k540m 60 + 540 67 + 574 7032 főúti

474 4 4u71k970m 71 + 970 80 + 771 8807 főúti

475 4 4u80k771m 80 + 771 84 + 542 3767 főúti

476 4 4u88k801m 88 + 801 93 + 703 4902 főúti

477 4 4u93k703m 93 + 703 98 + 558 6982 főúti

478 4 4u98k558m 98 + 558 101 + 950 3516 főúti

479 4 4u101k950m 101 + 950 103 + 1880 3067 főúti

480 4 4u103k1880m 103 + 1880 105 + 470 2647 főúti

481 4 4u105k470m 105 + 470 107 + 875 2426 főúti

482 4 4u107k875m 107 + 875 112 + 112 4241 főúti

483 4 4u112k112m 112 + 112 112 + 588 476 főúti

484 4 4u112k588m 112 + 588 113 + 077 488 főúti

485 4 4u113k77m 113 + 077 120 + 1006 7917 főúti

486 4 4u120k1006m 120 + 1006 123 + 547 2540 főúti

487 4 4u123k547m 123 + 547 126 + 180 2633 főúti

488 4 4u128k511m 128 + 511 128 + 716 205 főúti

489 4 4u128k716m 128 + 716 129 + 357 643 főúti

490 4 4u129k357m 129 + 357 138 + 484 9146 főúti

491 4 4u140k441m 140 + 441 141 + 265 894 főúti

492 4 4u141k265m 141 + 265 151 + 191 9937 főúti

493 4 4u151k191m 151 + 191 156 + 013 4049 főúti

494 4 4u156k13m 156 + 013 163 + 592 7537 főúti

495 4 4u163k592m 163 + 592 165 + 035 1439 főúti

496 4 4u165k35m 165 + 035 174 + 889 9886 főúti

497 4 4u174k889m 174 + 889 179 + 426 4494 főúti

498 4 4u179k426m 179 + 426 181 + 016 1589 főúti

499 4 4u181k16m 181 + 016 183 + 295 2282 főúti

500 4 4u183k295m 183 + 295 184 + 231 936 főúti

501 4 4u184k231m 184 + 231 184 + 771 480 főúti

502 4 4u184k771m 184 + 771 188 + 192 3480 főúti

503 4 4u188k192m 188 + 192 190 + 278 2092 főúti

504 4 4u190k278m 190 + 278 190 + 636 358 főúti

505 4 4u190k636m 190 + 636 192 + 996 2358 főúti

506 4 4u192k996m 192 + 996 194 + 165 1170 főúti

507 4 4u194k165m 194 + 165 197 + 968 3803 főúti

508 4 4u197k968m 197 + 968 200 + 660 2692 főúti

509 4 4u200k660m 200 + 660 204 + 995 4329 főúti

510 4 4u204k995m 204 + 995 209 + 2818 6872 főúti
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511 4 4u209k2818m 209 + 2818 211 + 932 3682 főúti

512 4 4u211k932m 211 + 932 216 + 775 4866 főúti

513 4 4u216k775m 216 + 775 219 + 523 2582 főúti

514 4 4u219k523m 219 + 523 221 + 794 2263 főúti

515 4 4u228k385m 228 + 385 229 + 257 886 főúti

516 4 4u229k257m 229 + 257 231 + 079 1822 főúti

517 4 4u231k79m 231 + 079 232 + 883 1787 főúti

518 4 4u232k883m 232 + 883 233 + 318 451 főúti

519 4 4u233k318m 233 + 318 235 + 439 2104 főúti

520 4 4u235k439m 235 + 439 237 + 453 2053 főúti

521 4 4u239k120m 239 + 120 241 + 208 2085 főúti

522 4 4u241k208m 241 + 208 243 + 044 1904 főúti

523 4 4u243k44m 243 + 044 243 + 738 691 főúti

524 4 4u243k738m 243 + 738 246 + 429 2694 főúti

525 4 4u246k429m 246 + 429 253 + 312 6870 főúti

526 4 4u253k312m 253 + 312 258 + 409 5116 főúti

527 4 4u260k2m 260 + 002 261 + 568 1554 főúti

528 4 4u261k568m 261 + 568 265 + 510 3859 főúti

529 4 4u265k510m 265 + 510 266 + 715 1201 főúti

530 4 4u266k715m 266 + 715 268 + 140 1447 főúti

531 4 4u268k140m 268 + 140 268 + 762 621 főúti

532 4 4u268k762m 268 + 762 270 + 624 1876 főúti

533 4 4u277k822m 277 + 822 281 + 285 3505 főúti

534 4 4u281k285m 281 + 285 282 + 792 1493 főúti

535 4 4u282k792m 282 + 792 285 + 210 2473 főúti

536 4 4u286k755m 286 + 755 287 + 405 612 főúti

537 4 4u287k405m 287 + 405 290 + 327 2914 főúti

538 4 4u290k327m 290 + 327 292 + 766 2491 főúti

539 4 4u292k766m 292 + 766 295 + 464 2482 főúti

540 4 4u295k464m 295 + 464 296 + 495 1020 főúti

541 4 4u296k495m 296 + 495 298 + 426 1935 főúti

542 4 4u298k426m 298 + 426 300 + 483 1746 főúti

543 4 4u300k483m 300 + 483 304 + 028 3579 főúti

544 4 4u304k28m 304 + 028 306 + 441 2420 főúti

545 4 4u306k441m 306 + 441 313 + 010 6482 főúti

546 4 4u313k10m 313 + 010 316 + 456 3446 főúti

547 4 4u316k456m 316+ 456 319 + 471 3033 főúti

548 4 4u319k471m 319 + 471 321 + 201 1712 főúti

549 4 4u321k201m 321 + 201 323 + 400 2215 főúti

550 4 4u323k400m 323 + 400 327 + 599 4179 főúti

551 4 4u327k599m 327 + 599 328 + 618 1053 főúti

552 4 4u328k618m 328 + 618 332 + 351 3745 főúti

553 4 4u332k351m 332 + 351 333 + 121 758 főúti

554 4 4u333k121m 333 + 121 336 + 780 3665 főúti

555 4 4u336k780m 336 + 780 340 + 637 3873 főúti

556 4 4u340k637m 340 + 637 340 + 784 140 főúti

557 4 4u341k626m 341 + 626 341 + 988 602 főúti
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558 5 5u19k250m 19 + 250 23 + 145 4010 főúti

559 5 5u25k906m 25 + 906 28 + 516 2573 főúti

560 5 5u28k516m 28 + 516 31 + 606 3138 főúti

561 5 5u31k606m 31 + 606 36 + 417 4777 főúti

562 5 5u36k417m 36 + 417 36 + 722 325 főúti

563 5 5u37k945m 37 + 945 41 + 948 3973 főúti

564 5 5u42k1224m 42 + 1224 45 + 034 1831 főúti

565 5 5u45k34m 45 + 034 47 + 745 2715 főúti

566 5 5u47k745m 47 + 745 49 + 468 1717 főúti

567 5 5u49k468m 49 + 468 49 + 905 443 főúti

568 5 5u49k905m 49 + 905 51 + 983 2049 főúti

569 5 5u54k603m 54 + 603 57 + 986 3375 főúti

570 5 5u59k212m 59 + 212 61 + 909 2679 főúti

571 5 5u62k135m 62 + 135 66 + 387 4283 főúti

572 5 5u70k163m 70 + 163 74 + 143 3986 főúti

573 5 5u74k143m 74 + 143 80 + 867 6742 főúti

574 5 5u80k867m 80 + 867 82 + 004 1128 főúti

575 5 5u90k782m 90 + 782 91 + 548 781 főúti

576 5 5u91k548m 91 + 548 93 + 150 1603 főúti

577 5 5u93k150m 93 + 150 96 + 464 3336 főúti

578 5 5u96k464m 96 + 464 98 + 422 1959 főúti

579 5 5u98k422m 98 + 422 101 + 298 2963 főúti

580 5 5u101k298m 101 + 298 103 + 044 1735 főúti

581 5 5u103k44m 103 + 044 103 + 787 737 főúti

582 5 5u103k787m 103 + 787 104 + 408 621 főúti

583 5 5u104k408m 104 + 408 105 + 361 962 főúti

584 5 5u105k361m 105 + 361 106 + 507 1152 főúti

585 5 5u106k507m 106 + 507 108 + 467 1961 főúti

586 5 5u108k467m 108 + 467 108 + 717 248 főúti

587 5 5u108k717m 108 + 717 110 + 273 1547 főúti

588 5 5u110k273m 110 + 273 110 + 800 526 főúti

589 5 5u115k155m 115 + 155 121 + 802 6690 főúti

590 5 5u121k802m 121 + 802 125 + 145 3344 főúti

591 5 5u125k145m 125 + 145 131 + 445 6292 főúti

592 5 5u131k445m 131 + 445 133 + 603 3430 főúti

593 5 5u133k603m 133 + 603 138 + 777 5200 főúti

594 5 5u142k105m 142 + 105 146 + 410 4323 főúti

595 5 5u147k490m 147 + 490 152 + 732 5234 főúti

596 5 5u152k732m 152 + 732 155 + 851 3129 főúti

597 5 5u155k851m 155 + 851 158 + 865 3017 főúti

598 5 5u158k865m 158 + 865 159 + 975 1101 főúti

599 5 5u159k975m 159 + 975 161 + 465 1499 főúti

600 5 5u161k465m 161 + 465 162 + 612 1078 főúti

601 5 5u162k612m 162 + 612 164 + 054 1450 főúti

602 5 5u164k54m 164 + 054 165 + 074 1019 főúti

603 5 5u173k593m 173 + 593 174 + 851 1250 főúti

604 5 5u174k851m 174 + 851 178 + 674 3830 főúti
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605 5 5u178k674m 178 + 674 181 + 786 3126 főúti

606 5 5u181k786m 181 + 786 183 + 369 1598 főúti

607 5 5u183k369m 183 + 369 183 + 724 354 főúti

608 5 5u183k724m 183 + 724 184 + 430 863 főúti

609 5 5u184k430m 184 + 430 185 + 401 1088 főúti

610 6 6u18k12m 18 + 012 18 + 609 598 főúti

611 6 6u19k677m 19 + 677 20 + 318 647 főúti

612 6 6u20k432m 20 + 432 22 + 619 2213 főúti

613 6 6u22k619m 22 + 619 22 + 959 323 főúti

614 6 6u22k959m 22 + 959 23 + 896 1224 főúti

615 6 6u23k896m 23 + 896 25 + 487 1588 főúti

616 6 6u25k487m 25 + 487 29 + 522 4074 főúti

617 6 6u29k522m 29 + 522 34 + 120 4718 főúti

618 6 6u36k530m 36 + 530 37 + 110 578 főúti

619 6 6u37k110m 37 + 110 48 + 282 11165 főúti

620 6 6u48k282m 48 + 282 50 + 199 1914 főúti

621 6 6u50k199m 50 + 199 51 + 408 1212 főúti

622 6 6u51k408m 51 + 408 59 + 023 7605 főúti

623 6 6u59k23m 59 + 023 60 + 617 1599 főúti

624 6 6u60k617m 60 + 617 62 + 050 1311 főúti

625 6 6u62k50m 62 + 050 65 + 637 3627 főúti

626 6 6u65k637m 65 + 637 68 + 028 2391 főúti

627 6 6u68k28m 68 + 028 68 + 992 966 főúti

628 6 6u68k992m 68 + 992 70 + 455 1451 főúti

629 6 6u70k455m 70 + 455 72 + 1060 2389 főúti

630 6 6u72k1060m 72 + 1060 76 + 233 3562 főúti

631 6 6u76k233m 76 + 233 77 + 324 1172 főúti

632 6 6u77k324m 77 + 324 81 + 302 4077 főúti

633 6 6u81k302m 81 + 302 85 + 130 3866 főúti

634 6 6u85k130m 85 + 130 87 + 080 2011 főúti

635 6 6u87k80m 87 + 080 88 + 058 1059 főúti

636 6 6u89k413m 89 + 413 89 + 547 137 főúti

637 6 6u89k547m 89 + 547 90 + 041 528 főúti

638 6 6u90k41m 90 + 041 97 + 476 7401 főúti

639 6 6u97k476m 97 + 476 104 + 260 6777 főúti

640 6 6u104k260m 104 + 260 105 + 050 804 főúti

641 6 6u105k50m 105 + 050 107 + 850 2781 főúti

642 6 6u108k962m 108 + 962 111 + 560 2606 főúti

643 6 6u111k560m 111 + 560 120 + 273 8709 főúti

644 6 6u120k273m 120 + 273 123 + 900 3605 főúti

645 6 6u123k900m 123 + 900 130 + 679 6801 főúti

646 6 6u130k679m 130 + 679 131 + 974 1282 főúti

647 6 6u131k974m 131 + 974 135 + 539 3682 főúti

648 6 6u135k539m 135 + 539 135 + 861 230 főúti

649 6 6u135k861m 135 + 861 137 + 300 1474 főúti

650 6 6u137k300m 137 + 300 139 + 086 1757 főúti

651 6 6u139k86m 139 + 086 139 + 1049 938 főúti
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652 6 6u139k1049m 139 + 1049 140 + 256 364 főúti

653 6 6u140k256m 140 + 256 140 + 764 386 főúti

654 6 6u140k764m 140 + 764 142 + 792 2280 főúti

655 6 6u142k792m 142 + 792 149 + 783 6999 főúti

656 6 6u150k764m 150 + 764 156 + 982 6221 főúti

657 6 6u157k616m 157 + 616 159 + 928 2327 főúti

658 6 6u159k928m 159 + 928 162 + 072 2116 főúti

659 6 6u162k72m 162 + 072 163 + 107 1110 főúti

660 6 6u163k331m 163 + 331 166 + 840 3448 főúti

661 6 6u166k840m 166 + 840 167 + 541 697 főúti

662 6 6u168k200m 168 + 200 169 + 030 846 főúti

663 6 6u169k30m 169 + 030 171 + 970 2915 főúti

664 6 6u171k970m 171 + 970 173 + 185 1215 főúti

665 6 6u173k185m 173 + 185 174 + 585 1398 főúti

666 6 6u174k585m 174 + 585 176 + 890 2304 főúti

667 6 6u176k890m 176 + 890 177 + 550 652 főúti

668 6 6u177k550m 177 + 550 178 + 745 1205 főúti

669 6 6u178k745m 178 + 745 180 + 845 2103 főúti

670 6 6u180k845m 180 + 845 184 + 185 3334 főúti

671 6 6u184k185m 184 + 185 186 + 820 2617 főúti

672 6 6u186k820m 186 + 820 187 + 047 235 főúti

673 6 6u187k390m 187 + 390 188 + 385 982 főúti

674 6 6u188k385m 188 + 385 189 + 165 786 főúti

675 6 6u189k165m 189 + 165 192 + 301 3148 főúti

676 6 6u202k224m 202 + 224 203 + 394 1189 főúti

677 6 6u203k394m 203 + 394 206 + 250 2865 főúti

678 6 6u206k250m 206 + 250 209 + 630 3370 főúti

679 6 6u209k630m 209 + 630 211 + 160 1541 főúti

680 6 6u211k160m 211 + 160 213 + 274 2113 főúti

681 6 6u213k274m 213 + 274 216 + 366 3092 főúti

682 6 6u217k84m 217 + 084 217 + 767 684 főúti

683 6 6u217k767m 217 + 767 218 + 177 411 főúti

684 6 6u218k177m 218 + 177 218 + 828 652 főúti

685 6 6u219k617m 219 + 617 221 + 400 1775 főúti

686 6 6u221k400m 221 + 400 221 + 580 184 főúti

687 6 6u221k580m 221 + 580 223 + 680 2101 főúti

688 6 6u224k184m 224 + 184 226 + 099 1918 főúti

689 6 6u226k499m 226 + 499 227 + 865 1401 főúti

690 6 6u227k865m 227 + 865 229 + 505 1638 főúti

691 6 6u234k175m 234 + 175 236 + 240 2063 főúti

692 6 6u236k240m 236 + 240 238 + 078 1835 főúti

693 6 6u238k78m 238 + 078 239 + 266 1189 főúti

694 6 6u239k932m 239 + 932 242 + 804 2944 főúti

695 6 6u243k20m 243 + 020 243 + 767 753 főúti

696 6 6u244k14m 244 + 014 245 + 957 2586 főúti

697 6 6u246k316m 246 + 316 249 + 840 3510 főúti

698 6 6u249k840m 249 + 840 250 + 376 551 főúti
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699 6 6u251k742m 251 + 742 257 + 028 5289 főúti

700 6 6u257k28m 257 + 028 258 + 726 1677 főúti

701 6 6u258k726m 258 + 726 261 + 572 2831 főúti

702 6 6u261k572m 261 + 572 262 + 293 765 főúti

703 7 7u17k4257m 17 + 4257 17 + 4551 342 főúti

704 7 7u17k4615m 17 + 4615 23 + 690 2288 főúti

705 7 7u23k690m 23 + 690 24 + 996 1311 főúti

706 7 7u24k996m 24 + 996 30 + 891 5880 főúti

707 7 7u33k707m 33 + 707 35 + 742 2030 főúti

708 7 7u37k525m 37 + 525 40 + 763 3210 főúti

709 7 7u40k763m 40 + 763 44 + 860 4096 főúti

710 7 7u44k860m 44 + 860 45 + 428 619 főúti

711 7 7u45k428m 45 + 428 45 + 896 466 főúti

712 7 7u52k914m 52 + 914 54 + 975 2059 főúti

713 7 7u54k975m 54 + 975 57 + 030 2043 főúti

714 7 7u57k30m 57 + 030 60 + 232 3207 főúti

715 7 7u60k232m 60 + 232 62 + 027 1795 főúti

716 7 7u62k27m 62 + 027 62 + 386 360 főúti

717 7 7u67k20m 67 + 020 68 + 701 1680 főúti

718 7 7u68k701m 68 + 701 69 + 745 1040 főúti

719 7 7u69k745m 69 + 745 70 + 610 881 főúti

720 7 7u71k70m 71 + 070 74 + 200 2903 főúti

721 7 7u74k200m 74 + 200 78 + 093 4079 főúti

722 7 7u78k93m 78 + 093 78 + 3560 2670 főúti

723 7 7u78k5948m 78 + 5948 79 + 656 1504 főúti

724 7 7u81k765m 81 + 765 84 + 437 2579 főúti

725 7 7u84k437m 84 + 437 85 + 898 1692 főúti

726 7 7u86k761m 86 + 761 87 + 520 734 főúti

727 7 7u87k520m 87 + 520 92 + 870 5390 főúti

728 7 7u95k177m 95 + 177 96 + 624 1464 főúti

729 7 7u96k624m 96 + 624 98 + 082 1440 főúti

730 7 7u98k82m 98 + 082 99 + 483 1455 főúti

731 7 7u99k483m 99 + 483 101 + 179 1669 főúti

732 7 7u101k179m 101 + 179 105 + 252 3898 főúti

733 7 7u105k252m 105 + 252 107 + 213 1978 főúti

734 7 7u107k213m 107 + 213 107 + 358 172 főúti

735 7 7u108k228m 108 + 228 109 + 496 1267 főúti

736 7 7u109k496m 109 + 496 110 + 406 908 főúti

737 7 7u112k2531m 112 + 2531 112 + 4680 2155 főúti

738 7 7u112k4680m 112 + 4680 112 + 7464 2771 főúti

739 7 7u112k7492m 112 + 7492 113 + 120 734 főúti

740 7 7u113k137m 113 + 137 113 + 281 172 főúti

741 7 7u115k17m 115 + 017 117 + 680 2659 főúti

742 7 7u121k588m 121 + 588 123 + 298 1708 főúti

743 7 7u123k298m 123 + 298 124 + 003 701 főúti

744 7 7u125k159m 125 + 159 127 + 350 2161 főúti

745 7 7u127k350m 127 + 350 127 + 730 409 főúti



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11735

746 7 7u127k911m 127 + 911 128 + 721 811 főúti

747 7 7u129k792m 129 + 792 132 + 129 2313 főúti

748 7 7u132k129m 132 + 129 133 + 934 1820 főúti

749 7 7u141k669m 141 + 669 142 + 855 1184 főúti

750 7 7u142k855m 142 + 855 144 + 859 2077 főúti

751 7 7u155k889m 155 + 889 156 + 810 909 főúti

752 7 7u156k810m 156 + 810 162 + 738 5936 főúti

753 7 7u165k2m 165 + 002 167 + 600 2603 főúti

754 7 7u167k600m 167 + 600 172 + 695 5206 főúti

755 7 7u172k695m 172 + 695 173 + 733 998 főúti

756 7 7u173k733m 173 + 733 175 + 398 1735 főúti

757 7 7u175k398m 175 + 398 177 + 608 2204 főúti

758 7 7u177k608m 177 + 608 177 + 950 340 főúti

759 7 7u178k255m 178 + 255 179 + 588 1343 főúti

760 7 7u179k588m 179 + 588 183 + 704 4118 főúti

761 7 7u183k704m 183 + 704 188 + 294 4577 főúti

762 7 7u188k294m 188 + 294 188 + 692 432 főúti

763 7 7u188k692m 188 + 692 190 + 100 1408 főúti

764 7 7u190k745m 190 + 745 193 + 391 2641 főúti

765 7 7u193k391m 193 + 391 195 + 696 2308 főúti

766 7 7u195k696m 195 + 696 199 + 581 3888 főúti

767 7 7u199k581m 199 + 581 201 + 720 2131 főúti

768 7 7u201k720m 201 + 720 204 + 114 2437 főúti

769 7 7u204k114m 204 + 114 206 + 318 2258 főúti

770 7 7u206k318m 206 + 318 206 + 698 419 főúti

771 7 7u208k224m 208 + 224 209 + 320 1114 főúti

772 7 7u209k320m 209 + 320 212 + 070 2770 főúti

773 7 7u212k70m 212 + 070 213 + 922 1149 főúti

774 7 7u214k400m 214 + 400 216 + 436 2043 főúti

775 7 7u216k436m 216 + 436 216 + 920 494 főúti

776 7 7u216k920m 216 + 920 218 + 230 1317 főúti

777 7 7u218k230m 218 + 230 220 + 393 2158 főúti

778 7 7u220k393m 220 + 393 221 + 590 1190 főúti

779 7 7u221k949m 221 + 949 222 + 385 433 főúti

780 7 7u222k385m 222 + 385 222 + 595 209 főúti

781 7 7u226k200m 226 + 200 228 + 290 2087 főúti

782 7 7u231k54m 231 + 054 232 + 305 1241 főúti

783 7 7u232k305m 232 + 305 233 + 476 1200 főúti

784 8 8u0k0m 0 + 000 2 + 654 2975 főúti

785 8 8u2k5011m 2 + 5011 14 + 673 6969 főúti

786 8 8u14k1000m 14 + 1000 16 + 041 877 főúti

787 8 8u16k41m 16 + 041 17 + 811 1674 főúti

788 8 8u17k811m 17 + 811 22 + 826 5504 főúti

789 8 8u22k826m 22 + 826 23 + 204 377 főúti

790 8 8u23k204m 23 + 204 24 + 077 876 főúti

791 8 8u24k77m 24 + 077 24 + 720 645 főúti

792 8 8u24k720m 24 + 720 31 + 250 6613 főúti
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793 8 8u31k250m 31 + 250 34 + 593 3395 főúti

794 8 8u34k593m 34 + 593 40 + 068 5217 főúti

795 8 8u40k68m 40 + 068 44 + 149 4061 főúti

796 8 8u44k149m 44 + 149 46 + 015 1899 főúti

797 8 8u46k15m 46 + 015 48 + 358 2341 főúti

798 8 8u48k358m 48 + 358 50 + 583 2214 főúti

799 8 8u50k583m 50 + 583 51 + 372 792 főúti

800 8 8u51k372m 51 + 372 53 + 320 1943 főúti

801 8 8u53k320m 53 + 320 57 + 177 3882 főúti

802 8 8u57k177m 57 + 177 60 + 145 2939 főúti

803 8 8u60k145m 60 + 145 62 + 601 2468 főúti

804 8 8u62k601m 62 + 601 65 + 175 2738 főúti

805 8 8u65k175m 65 + 175 66 + 782 1607 főúti

806 8 8u66k782m 66 + 782 68 + 286 1509 főúti

807 8 8u68k286m 68 + 286 71 + 096 2810 főúti

808 8 8u71k96m 71 + 096 74 + 081 2976 főúti

809 8 8u74k81m 74 + 081 74 + 573 488 főúti

810 8 8u74k573m 74 + 573 75 + 111 543 főúti

811 8 8u75k111m 75 + 111 78 + 126 3021 főúti

812 8 8u78k126m 78 + 126 80 + 571 2435 főúti

813 8 8u80k571m 80 + 571 82 + 679 2115 főúti

814 8 8u83k521m 83 + 521 92 + 178 8648 főúti

815 8 8u92k178m 92 + 178 94 + 468 2300 főúti

816 8 8u94k468m 94 + 468 97 + 851 3379 főúti

817 8 8u97k851m 97 + 851 98 + 558 706 főúti

818 8 8u98k558m 98 + 558 99 + 021 467 főúti

819 8 8u99k21m 99 + 021 99 + 697 688 főúti

820 8 8u99k697m 99 + 697 101 + 206 1505 főúti

821 8 8u101k206m 101 + 206 101 + 573 380 főúti

822 8 8u102k398m 102 + 398 104 + 035 1595 főúti

823 8 8u104k35m 104 + 035 104 + 321 349 főúti

824 8 8u104k321m 104 + 321 106 + 241 1890 főúti

825 8 8u106k241m 106 + 241 110 + 225 3954 főúti

826 8 8u110k225m 110 + 225 110 + 863 639 főúti

827 8 8u110k863m 110 + 863 111 + 509 637 főúti

828 8 8u111k509m 111 + 509 113 + 430 1915 főúti

829 8 8u113k430m 113 + 430 114 + 170 743 főúti

830 8 8u114k170m 114 + 170 115 + 807 1631 főúti

831 8 8u115k807m 115 + 807 116 + 785 976 főúti

832 8 8u116k785m 116 + 785 117 + 997 1281 főúti

833 8 8u117k997m 117 + 997 122 + 354 4362 főúti

834 8 8u122k354m 122 + 354 123 + 534 1178 főúti

835 8 8u123k534m 123 + 534 125 + 779 2260 főúti

836 8 8u125k779m 125 + 779 126 + 884 1099 főúti

837 8 8u126k884m 126 + 884 134 + 032 7206 főúti

838 8 8u134k32m 134 + 032 136 + 272 2191 főúti

839 8 8u136k272m 136 + 272 137 + 570 1299 főúti
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840 8 8u137k570m 137 + 570 137 + 784 215 főúti

841 8 8u137k784m 137 + 784 139 + 477 1686 főúti

842 8 8u139k477m 139 + 477 139 + 957 481 főúti

843 8 8u141k41m 141 + 041 141 + 156 115 főúti

844 8 8u141k156m 141 + 156 145 + 058 3838 főúti

845 8 8u145k58m 145 + 058 145 + 189 131 főúti

846 8 8u145k189m 145 + 189 145 + 571 379 főúti

847 8 8u145k571m 145 + 571 146 + 595 1031 főúti

848 8 8u146k595m 146 + 595 149 + 912 3304 főúti

849 8 8u150k638m 150 + 638 151 + 140 476 főúti

850 8 8u151k140m 151 + 140 153 + 939 2782 főúti

851 8 8u155k200m 155 + 200 156 + 083 888 főúti

852 8 8u157k86m 157 + 086 158 + 598 1517 főúti

853 8 8u159k232m 159 + 232 161 + 573 2365 főúti

854 8 8u165k598m 165 + 598 165 + 923 326 főúti

855 8 8u165k923m 165 + 923 166 + 544 609 főúti

856 8 8u166k544m 166 + 544 166 + 777 231 főúti

857 8 8u166k777m 166 + 777 168 + 643 1874 főúti

858 8 8u168k643m 168 + 643 169 + 592 948 főúti

859 8 8u169k592m 169 + 592 171 + 230 1663 főúti

860 8 8u171k230m 171 + 230 172 + 365 1115 főúti

861 8 8u172k365m 172 + 365 172 + 678 322 főúti

862 8 8u172k678m 172 + 678 173 + 789 1109 főúti

863 8 8u173k789m 173 + 789 177 + 458 3671 főúti

864 8 8u177k458m 177 + 458 178 + 046 588 főúti

865 8 8u178k46m 178 + 046 179 + 416 1381 főúti

866 8 8u180k684m 180 + 684 181 + 702 1018 főúti

867 8 8u181k702m 181 + 702 181 + 912 209 főúti

868 8 8u181k912m 181 + 912 182 + 523 764 főúti

869 8 8u184k599m 184 + 599 186 + 141 1531 főúti

870 8 8u186k606m 186 + 606 188 + 859 2257 főúti

871 8 8u188k859m 188 + 859 189 + 798 968 főúti

872 8 8u189k798m 189 + 798 190 + 587 768 főúti

873 10 10u12k164m 12 + 164 12 + 730 556 főúti

874 10 10u13k250m 13 + 250 13 + 798 489 főúti

875 10 10u13k798m 13 + 798 14 + 602 831 főúti

876 10 10u14k602m 14 + 602 17 + 010 2372 főúti

877 10 10u17k10m 17 + 010 17 + 504 505 főúti

878 10 10u20k459m 20 + 459 21 + 305 843 főúti

879 10 10u21k305m 21 + 305 23 + 850 2548 főúti

880 10 10u26k895m 26 + 895 28 + 935 2037 főúti

881 10 10u30k100m 30 + 100 31 + 762 1658 főúti

882 10 10u31k762m 31 + 762 32 + 283 630 főúti

883 10 10u34k278m 34 + 278 35 + 399 1127 főúti

884 10 10u35k399m 35 + 399 37 + 078 1676 főúti

885 10 10u39k494m 39 + 494 41 + 383 1886 főúti

886 10 10u46k733m 46 + 733 50 + 663 3868 főúti



11738 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 

887 10 10u60k114m 60 + 114 60 + 363 250 főúti

888 10 10u62k167m 62 + 167 67 + 916 5709 főúti

889 10 10u71k854m 71 + 854 75 + 519 3648 főúti

890 11 11u13k236m 13 + 236 13 + 949 387 főúti

891 11 11u13k949m 13 + 949 14 + 489 873 főúti

892 11 11u14k489m 14 + 489 16 + 935 2418 főúti

893 11 11u28k7m 28 + 007 28 + 799 792 főúti

894 11 11u31k298m 31 + 298 35 + 485 4188 főúti

895 11 11u39k117m 39 + 117 41 + 321 2204 főúti

896 11 11u44k276m 44 + 276 45 + 426 1150 főúti

897 11 11u45k426m 45 + 426 48 + 347 2864 főúti

898 11 11u50k447m 50 + 447 51 + 799 1318 főúti

899 11 11u53k705m 53 + 705 55 + 423 1643 főúti

900 11 11u55k423m 55 + 423 63 + 612 8079 főúti

901 11 11u67k670m 67 + 670 72 + 174 4289 főúti

902 12 12u0k0m 0 + 000 4 + 113 3910 főúti

903 12 12u7k528m 7 + 528 8 + 756 1243 főúti

904 12 12u8k756m 8 + 756 11 + 541 2788 főúti

905 12 12u13k954m 13 + 954 14 + 879 929 főúti

906 12 12u14k879m 14 + 879 18 + 809 4060 főúti

907 12 12u21k55m 21 + 055 21 + 883 827 főúti

908 12 12u21k883m 21 + 883 23 + 403 1656 főúti

909 12 12u25k1203m 25 + 1203 26 + 412 473 főúti

910 13 13u0k0m 0 + 000 0 + 585 585 főúti

911 13 13u1k503m 1 + 503 3 + 1855 3355 főúti

912 13 13u3k1855m 3 + 1855 5 + 167 1436 főúti

913 13 13u5k167m 5 + 167 7 + 680 2582 főúti

914 13 13u7k680m 7 + 680 8 + 910 1231 főúti

915 13 13u8k910m 8 + 910 9 + 194 284 főúti

916 13 13u9k194m 9 + 194 11 + 858 2668 főúti

917 13 13u11k858m 11 + 858 13 + 272 1407 főúti

918 13 13u13k272m 13 + 272 14 + 275 999 főúti

919 13 13u14k275m 14 + 275 19 + 381 5109 főúti

920 13 13u19k381m 19 + 381 20 + 131 740 főúti

921 13 13u20k131m 20 + 131 21 + 568 1450 főúti

922 13 13u21k568m 21 + 568 21 + 726 162 főúti

923 13 13u21k726m 21 + 726 25 + 184 3454 főúti

924 13 13u25k184m 25 + 184 29 + 121 3953 főúti

925 14 14u3k670m 3 + 670 6 + 105 2435 főúti

926 14 14u6k105m 6 + 105 8 + 390 2337 főúti

927 14 14u8k390m 8 + 390 12 + 616 4287 főúti

928 15 15u2k341m 2 + 341 10 + 611 8198 főúti

929 15 15u11k899m 11 + 899 14 + 416 2505 főúti

930 15 15u16k252m 16 + 252 16 + 547 291 főúti

931 15 15u16k547m 16 + 547 17 + 509 961 főúti

932 21 21u1k385m 1 + 385 2 + 024 687 főúti

933 21 21u2k24m 2 + 024 3 + 274 1252 főúti
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934 21 21u3k274m 3 + 274 6 + 640 3363 főúti

935 21 21u6k640m 6 + 640 7 + 309 668 főúti

936 21 21u7k380m 7 + 380 10 + 689 3396 főúti

937 21 21u10k740m 10 + 740 11 + 989 1292 főúti

938 21 21u11k1038m 11 + 1038 14 + 263 2332 főúti

939 21 21u14k263m 14 + 263 18 + 597 4361 főúti

940 21 21u18k670m 18 + 670 20 + 985 2359 főúti

941 21 21u20k985m 20 + 985 23 + 782 2817 főúti

942 21 21u23k782m 23 + 782 26 + 746 2968 főúti

943 21 21u26k746m 26 + 746 29 + 370 2628 főúti

944 21 21u29k370m 29 + 370 32 + 214 2869 főúti

945 21 21u32k275m 32 + 275 35 + 852 3642 főúti

946 21 21u35k852m 35 + 852 39 + 173 2376 főúti

947 21 21u39k241m 39 + 241 41 + 819 2634 főúti

948 21 21u41k819m 41 + 819 43 + 299 1508 főúti

949 21 21u43k354m 43 + 354 44 + 554 1285 főúti

950 21 21u46k606m 46 + 606 49 + 176 2565 főúti

951 21 21u49k176m 49 + 176 50 + 858 1693 főúti

952 21 21u50k858m 50 + 858 51 + 309 456 főúti

953 21 21u51k309m 51 + 309 52 + 610 1336 főúti

954 21 21u54k161m 54 + 161 55 + 891 1749 főúti

955 21 21u61k660m 61 + 660 63 + 160 1493 főúti

956 22 22u0k0m 0 + 000 2 + 860 2809 főúti

957 22 22u2k860m 2 + 860 4 + 346 1489 főúti

958 22 22u4k346m 4 + 346 7 + 080 2751 főúti

959 22 22u8k699m 8 + 699 14 + 568 5870 főúti

960 22 22u14k568m 14 + 568 15 + 876 1317 főúti

961 22 22u16k468m 16 + 468 20 + 875 4414 főúti

962 22 22u21k895m 21 + 895 22 + 898 2015 főúti

963 22 22u24k415m 24 + 415 29 + 078 4651 főúti

964 22 22u29k78m 29 + 078 30 + 121 1042 főúti

965 22 22u31k776m 31 + 776 31 + 899 123 főúti

966 22 22u31k899m 31 + 899 32 + 639 741 főúti

967 22 22u32k639m 32 + 639 39 + 255 6609 főúti

968 22 22u41k664m 41 + 664 42 + 007 363 főúti

969 22 22u42k7m 42 + 007 44 + 342 2333 főúti

970 22 22u44k342m 44 + 342 45 + 346 987 főúti

971 22 22u45k346m 45 + 346 46 + 729 1388 főúti

972 22 22u49k140m 49 + 140 51 + 970 2818 főúti

973 22 22u53k192m 53 + 192 53 + 743 548 főúti

974 22 22u53k743m 53 + 743 54 + 964 1240 főúti

975 22 22u54k964m 54 + 964 55 + 710 744 főúti

976 22 22u58k74m 58 + 074 58 + 755 676 főúti

977 22 22u60k510m 60 + 510 65 + 045 4517 főúti

978 23 23u2k378m 2 + 378 2 + 758 379 főúti

979 23 23u2k758m 2 + 758 6 + 098 3296 főúti

980 23 23u8k643m 8 + 643 12 + 220 3558 főúti
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981 23 23u13k345m 13 + 345 15 + 996 2651 főúti

982 23 23u15k996m 15 + 996 22 + 743 6759 főúti

983 23 23u24k226m 24 + 226 28 + 690 4463 főúti

984 24 24u2k927m 2 + 927 4 + 829 1808 főúti

985 24 24u4k829m 4 + 829 5 + 265 544 főúti

986 24 24u5k265m 5 + 265 6 + 104 829 főúti

987 24 24u7k729m 7 + 729 15 + 061 7260 főúti

988 24 24u15k365m 15 + 365 18 + 295 2869 főúti

989 24 24u18k295m 18 + 295 24 + 277 6372 főúti

990 24 24u24k277m 24 + 277 24 + 2665 2392 főúti

991 24 24u28k3018m 28 + 3018 28 + 3932 915 főúti

992 24 24u28k3932m 28 + 3932 28 + 5147 1211 főúti

993 24 24u35k958m 35 + 958 40 + 745 4720 főúti

994 24 24u40k745m 40 + 745 40 + 1256 509 főúti

995 24 24u43k986m 43 + 986 52 + 705 8569 főúti

996 24 24u54k420m 54 + 420 60 + 078 5662 főúti

997 25 25u1k290m 1 + 290 10 + 633 9359 főúti

998 25 25u19k812m 19 + 812 25 + 670 5849 főúti

999 25 25u26k566m 26 + 566 27 + 668 1103 főúti

1000 25 25u27k668m 27 + 668 32 + 790 5132 főúti

1001 25 25u32k790m 32 + 790 32 + 918 105 főúti

1002 25 25u32k918m 32 + 918 34 + 952 2037 főúti

1003 25 25u37k222m 37 + 222 37 + 830 603 főúti

1004 25 25u38k811m 38 + 811 44 + 050 5214 főúti

1005 25 25u47k381m 47 + 381 50 + 844 3462 főúti

1006 25 25u50k844m 50 + 844 54 + 600 3774 főúti

1007 25 25u56k279m 56 + 279 58 + 222 1939 főúti

1008 25 25u63k945m 63 + 945 64 + 598 649 főúti

1009 25 25u72k891m 72 + 891 77 + 051 4174 főúti

1010 25 25u77k51m 77 + 051 78 + 002 980 főúti

1011 25 25u79k12m 79 + 012 80 + 446 1444 főúti

1012 25 25u81k618m 81 + 618 82 + 067 463 főúti

1013 26 26u4k150m 4 + 150 4 + 849 719 főúti

1014 26 26u4k849m 4 + 849 7 + 659 2797 főúti

1015 26 26u7k659m 7 + 659 9 + 309 1637 főúti

1016 26 26u9k309m 9 + 309 11 + 976 2599 főúti

1017 26 26u11k976m 11 + 976 12 + 500 549 főúti

1018 26 26u15k800m 15 + 800 17 + 167 1364 főúti

1019 26 26u17k167m 17 + 167 20 + 568 3392 főúti

1020 26 26u23k398m 23 + 398 25 + 570 2133 főúti

1021 26 26u26k539m 26 + 539 27 + 700 1162 főúti

1022 26 26u28k491m 28 + 491 29 + 165 673 főúti

1023 26 26u29k165m 29 + 165 30 + 208 1042 főúti

1024 26 26u30k208m 30 + 208 30 + 779 571 főúti

1025 26 26u30k779m 30 + 779 32 + 761 1974 főúti

1026 26 26u33k770m 33 + 770 36 + 990 3217 főúti

1027 26 26u39k280m 39 + 280 42 + 036 2753 főúti
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1028 26 26u42k36m 42 + 036 43 + 520 1466 főúti

1029 26 26u43k520m 43 + 520 44 + 524 1007 főúti

1030 27 27u1k222m 1 + 222 5 + 686 4471 főúti

1031 27 27u5k686m 5 + 686 7 + 850 2167 főúti

1032 27 27u12k780m 12 + 780 16 + 620 3685 főúti

1033 27 27u18k25m 18 + 025 24 + 042 5740 főúti

1034 27 27u26k276m 26 + 276 30 + 197 3923 főúti

1035 27 27u31k964m 31 + 964 34 + 717 2754 főúti

1036 27 27u34k717m 34 + 717 35 + 071 353 főúti

1037 27 27u36k174m 36 + 174 38 + 938 2772 főúti

1038 27 27u38k938m 38 + 938 43 + 116 4188 főúti

1039 27 27u43k116m 43 + 116 44 + 018 900 főúti

1040 27 27u45k143m 45 + 143 46 + 549 1374 főúti

1041 27 27u47k266m 47 + 266 48 + 840 1575 főúti

1042 27 27u49k504m 49 + 504 54 + 687 5166 főúti

1043 31 31u24k668m 24 + 668 25 + 433 699 főúti

1044 31 31u25k433m 25 + 433 25 + 1018 586 főúti

1045 31 31u25k1018m 25 + 1018 27 + 229 1245 főúti

1046 31 31u28k642m 28 + 642 32 + 721 4125 főúti

1047 31 31u32k721m 32 + 721 34 + 107 1451 főúti

1048 31 31u36k260m 36 + 260 40 + 764 4503 főúti

1049 31 31u40k764m 40 + 764 41 + 205 434 főúti

1050 31 31u44k27m 44 + 027 45 + 055 1026 főúti

1051 31 31u45k860m 45 + 860 46 + 343 482 főúti

1052 31 31u47k911m 47 + 911 48 + 808 895 főúti

1053 31 31u48k808m 48 + 808 54 + 538 5724 főúti

1054 31 31u57k611m 57 + 611 60 + 662 3047 főúti

1055 31 31u63k50m 63 + 050 66 + 029 2963 főúti

1056 31 31u66k29m 66 + 029 67 + 321 1286 főúti

1057 31 31u67k321m 67 + 321 70 + 296 2919 főúti

1058 31 31u70k296m 70 + 296 71 + 512 1235 főúti

1059 31 31u71k512m 71 + 512 72 + 750 1252 főúti

1060 31 31u72k750m 72 + 750 74 + 044 1337 főúti

1061 31 31u74k44m 74 + 044 75 + 235 1196 főúti

1062 31 31u75k298m 75 + 298 78 + 376 2822 főúti

1063 31 31u78k376m 78 + 376 81 + 154 3061 főúti

1064 31 31u81k154m 81 + 154 81 + 2888 2742 főúti

1065 31 31u81k2968m 81 + 2968 84 + 179 2932 főúti

1066 31 31u87k284m 87 + 284 92 + 580 5297 főúti

1067 31 31u92k580m 92 + 580 95 + 829 3249 főúti

1068 31 31u99k58m 99 + 058 101 + 081 2015 főúti

1069 31 31u101k81m 101 + 081 105 + 417 4340 főúti

1070 31 31u105k417m 105 + 417 108 + 892 3571 főúti

1071 31 31u114k64m 114 + 064 116 + 845 2760 főúti

1072 31 31u116k845m 116 + 845 118 + 947 2106 főúti

1073 31 31u120k210m 120 + 210 128 + 454 8256 főúti

1074 32 32u0k0m 0 + 000 1 + 1219 1777 főúti
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1075 32 32u1k1277m 1 + 1277 1 + 2379 1145 főúti

1076 32 32u2k940m 2 + 940 6 + 389 4735 főúti

1077 32 32u6k389m 6 + 389 8 + 277 1919 főúti

1078 32 32u8k277m 8 + 277 9 + 695 1388 főúti

1079 32 32u9k695m 9 +695 10 + 463 727 főúti

1080 32 32u10k510m 10 + 510 12 + 614 2109 főúti

1081 32 32u12k614m 12 + 614 14 + 713 2120 főúti

1082 32 32u16k221m 16 + 221 23 + 340 7128 főúti

1083 32 32u23k340m 23 + 340 24 + 857 1518 főúti

1084 32 32u24k857m 24 + 857 25 + 000 154 főúti

1085 32 32u28k367m 28 + 367 29 + 679 1285 főúti

1086 32 32u29k771m 29 + 771 34 + 332 4730 főúti

1087 32 32u35k951m 35 + 951 40 + 420 4569 főúti

1088 32 32u42k488m 42 + 488 45 + 662 3233 főúti

1089 32 32u46k586m 46 + 586 48 + 398 1828 főúti

1090 32 32u51k142m 51 + 142 55 + 027 3968 főúti

1091 32 32u55k27m 55 + 027 57 + 282 2341 főúti

1092 32 32u57k282m 57 + 282 58 + 291 1002 főúti

1093 32 32u58k291m 58 + 291 63 + 163 4873 főúti

1094 32 32u63k163m 63 + 163 67 + 000 3873 főúti

1095 32 32u68k226m 68 + 226 69 + 335 1218 főúti

1096 32 32u67k0m 67 + 000 67 + 550 550 főúti

1097 32 32u67k550m 67 + 550 68 + 226 620 főúti

1098 32 32u69k335m 69 + 335 69 + 1009 680 főúti

1099 32 32u69k1009m 69 + 1009 70 + 499 560 főúti

1100 32 32u75k816m 75 + 816 79 + 817 4003 főúti

1101 33 33u0k0m 0 + 000 0 + 787 796 főúti

1102 33 33u0k787m 0 + 787 3 + 068 2246 főúti

1103 33 33u3k68m 3 + 068 3 + 902 704 főúti

1104 33 33u3k902m 3 + 902 4 + 280 559 főúti

1105 33 33u4k280m 4 + 280 4 + 873 601 főúti

1106 33 33u6k171m 6 + 171 6 + 621 450 főúti

1107 33 33u9k506m 9 + 506 11 + 909 2396 főúti

1108 33 33u11k909m 11 + 909 13 + 497 1589 főúti

1109 33 33u13k497m 13 + 497 14 + 884 1388 főúti

1110 33 33u14k884m 14 + 884 22 + 773 7892 főúti

1111 33 33u22k773m 22 + 773 24 + 531 1759 főúti

1112 33 33u24k531m 24 + 531 25 + 134 603 főúti

1113 33 33u28k67m 28 + 067 34 + 964 6935 főúti

1114 33 33u39k20m 39 + 020 44 + 977 5964 főúti

1115 33 33u44k977m 44 + 977 53 + 059 8084 főúti

1116 33 33u53k59m 53 + 059 63 + 115 10033 főúti

1117 33 33u63k115m 63 + 115 66 + 849 3722 főúti

1118 33 33u66k849m 66 + 849 71 + 726 5199 főúti

1119 33 33u72k579m 72 + 579 85 + 998 13435 főúti

1120 33 33u85k998m 85 + 998 88 + 354 2328 főúti

1121 33 33u88k354m 88 + 354 95 + 079 6778 főúti
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1122 33 33u95k79m 95 + 079 98 + 806 3733 főúti

1123 33 33u98k806m 98 + 806 103 + 185 4380 főúti

1124 33 33u103k185m 103 + 185 105 + 105 1932 főúti

1125 34 34u0k731m 0 + 731 7 + 675 6940 főúti

1126 34 34u9k219m 9 + 219 11 + 839 2203 főúti

1127 34 34u13k668m 13 + 668 15 + 844 2202 főúti

1128 34 34u15k844m 15 + 844 20 + 892 5038 főúti

1129 34 34u23k515m 23 + 515 23 + 688 174 főúti

1130 34 34u23k688m 23 + 688 27 + 096 3385 főúti

1131 34 34u27k96m 27 + 096 32 + 190 5104 főúti

1132 34 34u32k190m 32 + 190 32 + 625 438 főúti

1133 34 34u32k625m 32 + 625 34 + 710 2101 főúti

1134 34 34u34k710m 34 + 710 35 + 422 712 főúti

1135 34 34u38k980m 38 + 980 44 + 269 5304 főúti

1136 34 34u44k269m 44 + 269 53 + 698 9402 főúti

1137 35 35u0k289m 0 + 289 2 + 024 1711 főúti

1138 35 35u2k24m 2 + 024 5 + 141 3117 főúti

1139 35 35u5k141m 5 + 141 6 + 176 1040 főúti

1140 35 35u6k176m 6 + 176 7 + 922 1755 főúti

1141 35 35u7k922m 7 + 922 8 + 665 740 főúti

1142 35 35u10k267m 10 + 267 12 + 062 1841 főúti

1143 35 35u14k157m 14 + 157 16 + 157 1987 főúti

1144 35 35u18k876m 18 + 876 23 + 270 4450 főúti

1145 35 35u23k270m 23 + 270 27 + 273 3998 főúti

1146 35 35u27k273m 27 + 273 28 + 140 872 főúti

1147 35 35u28k140m 28 + 140 30 + 828 2684 főúti

1148 35 35u30k828m 30 + 828 37 + 183 6339 főúti

1149 35 35u40k181m 40 + 181 41 + 885 1695 főúti

1150 35 35u41k885m 41 + 885 43 + 564 2480 főúti

1151 35 35u43k564m 43 + 564 48 + 020 4436 főúti

1152 35 35u48k20m 48 + 020 49 + 811 1794 főúti

1153 35 35u49k811m 49 + 811 54 + 061 4362 főúti

1154 35 35u54k61m 54 + 061 62 + 789 8912 főúti

1155 35 35u62k789m 62 + 789 63 + 594 782 főúti

1156 35 35u66k460m 66 + 460 70 + 747 4287 főúti

1157 35 35u70k747m 70 + 747 74 + 017 3279 főúti

1158 35 35u75k18m 75 + 018 77 + 441 2421 főúti

1159 35 35u77k441m 77 + 441 78 + 125 693 főúti

1160 35 35u78k125m 78 + 125 78 + 696 574 főúti

1161 36 36u0k841m 0 + 841 1 + 242 392 főúti

1162 36 36u1k242m 1 + 242 6 + 884 5643 főúti

1163 36 36u6k884m 6 + 884 7 + 749 861 főúti

1164 36 36u7k749m 7 + 749 13 + 928 5884 főúti

1165 36 36u13k928m 13 + 928 14 + 603 675 főúti

1166 36 36u14k603m 14 + 603 15 + 699 1093 főúti

1167 36 36u15k699m 15 + 699 18 + 076 2375 főúti

1168 36 36u18k76m 18 + 076 20 + 680 2602 főúti
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1169 36 36u20k680m 20 + 680 21 + 758 1079 főúti

1170 36 36u26k10m 26 + 010 34 + 751 8733 főúti

1171 36 36u34k751m 34 + 751 36 + 902 2151 főúti

1172 36 36u36k902m 36 + 902 38 + 121 1222 főúti

1173 36 36u39k892m 39 + 892 40 + 515 623 főúti

1174 36 36u40k515m 40 + 515 43 + 314 2846 főúti

1175 36 36u43k314m 43 + 314 44 + 378 1019 főúti

1176 36 36u44k378m 44 + 378 45 + 603 1224 főúti

1177 36 36u45k603m 45 + 603 46 + 133 533 főúti

1178 36 36u46k187m 46 + 187 46 + 400 214 főúti

1179 36 36u46k400m 46 + 400 47 + 877 1461 főúti

1180 37 37u0k0m 0 + 000 0 + 1040 1099 főúti

1181 37 37u0k1040m 0 + 1040 3 + 805 2649 főúti

1182 37 37u3k805m 3 + 805 6 + 380 2588 főúti

1183 37 37u6k380m 6 + 380 8 + 484 2097 főúti

1184 37 37u8k484m 8 + 484 15 + 669 7185 főúti

1185 37 37u15k669m 15 + 669 20 + 292 4609 főúti

1186 37 37u20k292m 20 + 292 22 + 800 2493 főúti

1187 37 37u22k800m 22 + 800 27 + 078 4285 főúti

1188 37 37u29k717m 29 + 717 35 + 107 5396 főúti

1189 37 37u35k107m 35 + 107 35 + 958 862 főúti

1190 37 37u35k958m 35 + 958 39 + 781 3810 főúti

1191 37 37u39k781m 39 + 781 46 + 594 6844 főúti

1192 37 37u46k594m 46 + 594 49 + 941 3355 főúti

1193 37 37u49k941m 49 + 941 52 + 890 2934 főúti

1194 37 37u52k890m 52 + 890 55 + 338 2460 főúti

1195 37 37u55k338m 55 + 338 57 + 975 2638 főúti

1196 37 37u57k975m 57 + 975 62 + 069 4100 főúti

1197 37 37u62k69m 62 + 069 64 + 472 2405 főúti

1198 37 37u64k472m 64 + 472 66 + 114 1679 főúti

1199 37 37u66k114m 66 + 114 69 + 664 3455 főúti

1200 37 37u69k664m 69 + 664 74 + 333 4671 főúti

1201 37 37u74k333m 74 + 333 75 + 058 729 főúti

1202 37 37u75k58m 75 + 058 75 + 341 283 főúti

1203 37 37u80k124m 80 + 124 80 + 466 320 főúti

1204 37 37u80k466m 80 + 466 81 + 672 1197 főúti

1205 38 38u0k0m 0 + 000 0 + 3134 3125 főúti

1206 38 38u1k565m 1 + 565 5 + 350 3802 főúti

1207 38 38u5k350m 5 + 350 6 + 854 1473 főúti

1208 38 38u9k492m 9 + 492 12 + 097 2925 főúti

1209 38 38u14k471m 14 + 471 17 + 596 3104 főúti

1210 38 38u17k596m 17 + 596 21 + 565 3956 főúti

1211 38 38u21k565m 21 + 565 24 + 103 2532 főúti

1212 38 38u24k103m 24 + 103 24 + 929 825 főúti

1213 38 38u24k929m 24 + 929 27 + 505 2589 főúti

1214 38 38u27k505m 27 + 505 30 + 002 2492 főúti

1215 38 38u31k980m 31 + 980 33 + 593 1609 főúti
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1216 38 38u33k593m 33 + 593 36 + 395 2804 főúti

1217 39 39u2k28m 2 + 028 4 + 148 2122 főúti

1218 39 39u5k231m 5 + 231 8 + 148 2892 főúti

1219 39 39u8k405m 8 + 405 10 + 766 2362 főúti

1220 39 39u13k390m 13 + 390 16 + 909 3530 főúti

1221 39 39u16k909m 16 + 909 17 + 465 576 főúti

1222 39 39u20k276m 20 + 276 25 + 046 4758 főúti

1223 39 39u26k774m 26 + 774 28 + 643 2085 főúti

1224 41 41u5k475m 5 + 475 6 + 183 715 főúti

1225 41 41u6k183m 6 + 183 6 + 635 447 főúti

1226 41 41u6k635m 6 + 635 7 + 888 1257 főúti

1227 41 41u7k888m 7 + 888 11 + 980 4121 főúti

1228 41 41u11k980m 11 + 980 16 + 618 4615 főúti

1229 41 41u16k618m 16 + 618 20 + 434 3824 főúti

1230 41 41u20k434m 20 + 434 27 + 220 6816 főúti

1231 41 41u27k220m 27 + 220 28 + 103 851 főúti

1232 41 41u28k103m 28 + 103 34 + 092 5986 főúti

1233 41 41u34k92m 34 + 092 36 + 820 2721 főúti

1234 41 41u36k820m 36 + 820 40 + 790 3927 főúti

1235 41 41u40k790m 40 + 790 44 + 741 3951 főúti

1236 41 41u44k741m 44 + 741 50 + 260 5571 főúti

1237 41 41u54k520m 54 + 520 60 + 780 6247 főúti

1238 41 41u62k47m 62 + 047 63 + 252 1202 főúti

1239 41 41u65k98m 65 + 098 67 + 950 2870 főúti

1240 41 41u67k950m 67 + 950 70 + 335 2392 főúti

1241 41 41u70k335m 70 + 335 72 + 823 2494 főúti

1242 42 42u0k0m 0 + 000 1 + 291 1295 főúti

1243 42 42u5k431m 5 + 431 7 + 259 1863 főúti

1244 42 42u7k259m 7 + 259 8 + 147 892 főúti

1245 42 42u8k147m 8 + 147 9 + 148 1000 főúti

1246 42 42u9k148m 9 + 148 11 + 810 2672 főúti

1247 42 42u14k328m 14 + 328 22 + 781 8467 főúti

1248 42 42u23k701m 23 + 701 26 + 100 2400 főúti

1249 42 42u26k100m 26 + 100 28 + 135 2036 főúti

1250 42 42u28k135m 28 + 135 30 + 380 2248 főúti

1251 42 42u30k380m 30 + 380 36 + 479 6112 főúti

1252 42 42u39k38m 39 + 038 44 + 627 5584 főúti

1253 42 42u44k627m 44 + 627 47 + 949 3343 főúti

1254 42 42u48k848m 48 + 848 55 + 321 6472 főúti

1255 42 42u55k321m 55 + 321 57 + 031 1715 főúti

1256 42 42u57k31m 57 + 031 58 + 003 971 főúti

1257 42 42u58k3m 58 + 003 59 + 694 1691 főúti

1258 42 42u59k694m 59 + 694 61 + 275 1589 főúti

1259 42 42u61k275m 61 + 275 63 + 396 2119 főúti

1260 43 43u7k922m 7 + 922 9 + 706 1788 főúti

1261 43 43u12k56m 12 + 056 17 + 194 4973 főúti

1262 43 43u18k384m 18 + 384 19 + 335 929 főúti
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1263 43 43u21k404m 21 + 404 26 + 784 5357 főúti

1264 43 43u26k784m 26 + 784 28 + 177 1411 főúti

1265 43 43u28k177m 28 + 177 29 + 393 1219 főúti

1266 43 43u34k862m 34 + 862 40 + 252 5463 főúti

1267 43 43u45k205m 45 + 205 47 + 900 2687 főúti

1268 43 43u47k900m 47 + 900 51 + 711 3814 főúti

1269 43 43u51k711m 51 + 711 52 + 101 388 főúti

1270 44 44u0k869m 0 + 869 3 + 758 2940 főúti

1271 44 44u3k758m 3 + 758 4 + 792 1010 főúti

1272 44 44u6k290m 6 + 290 8 + 662 2387 főúti

1273 44 44u8k662m 8 + 662 9 + 104 437 főúti

1274 44 44u9k104m 9 + 104 15 + 210 6107 főúti

1275 44 44u16k197m 16 + 197 18 + 092 1895 főúti

1276 44 44u18k92m 18 + 092 24 + 444 6318 főúti

1277 44 44u24k444m 24 + 444 27 + 136 2699 főúti

1278 44 44u27k136m 27 + 136 29 + 205 2052 főúti

1279 44 44u29k205m 29 + 205 32 + 729 3422 főúti

1280 44 44u32k729m 32 + 729 35 + 042 2267 főúti

1281 44 44u35k42m 35 + 042 35 + 995 1546 főúti

1282 44 44u35k995m 35 + 995 39 + 749 3931 főúti

1283 44 44u39k749m 39 + 749 42 + 236 2473 főúti

1284 44 44u42k236m 42 + 236 42 + 387 150 főúti

1285 44 44u44k1031m 44 + 1031 47 + 803 2839 főúti

1286 44 44u47k803m 47 + 803 49 + 769 1973 főúti

1287 44 44u49k769m 49 + 769 50 + 762 988 főúti

1288 44 44u50k762m 50 + 762 60 + 030 9458 főúti

1289 44 44u62k144m 62 + 144 68 + 098 5899 főúti

1290 44 44u69k826m 69 + 826 73 + 166 3329 főúti

1291 44 44u73k166m 73 + 166 73 + 807 641 főúti

1292 44 44u77k381m 77 + 381 82 + 699 5332 főúti

1293 44 44u82k699m 82 + 699 84 + 380 1683 főúti

1294 44 44u84k380m 84 + 380 85 + 870 1516 főúti

1295 44 44u85k928m 85 + 928 89 + 047 3165 főúti

1296 44 44u89k47m 89 + 047 89 + 700 653 főúti

1297 44 44u89k700m 89 + 700 96 + 221 6525 főúti

1298 44 44u98k242m 98 + 242 98 + 678 436 főúti

1299 44 44u98k678m 98 + 678 104 + 770 6178 főúti

1300 44 44u104k770m 104 + 770 106 + 566 1798 főúti

1301 44 44u106k566m 106 + 566 109 + 073 2504 főúti

1302 44 44u109k73m 109 + 073 110 + 136 1063 főúti

1303 44 44u110k136m 110 + 136 114 + 866 4734 főúti

1304 44 44u114k866m 114 + 866 116 + 392 1525 főúti

1305 44 44u116k392m 116 + 392 117 + 173 943 főúti

1306 44 44u117k173m 117 + 173 118 + 146 976 főúti

1307 44 44u118k146m 118 + 146 118 + 630 481 főúti

1308 44 44u118k630m 118 + 630 119 + 083 368 főúti

1309 44 44u119k83m 119 + 083 120 + 293 1206 főúti
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1310 44 44u120k293m 120 + 293 121 + 055 845 főúti

1311 44 44u121k526m 121 + 526 123 + 775 2276 főúti

1312 44 44u123k775m 123 + 775 125 + 1113 2354 főúti

1313 44 44u125k1113m 125 + 1113 125 + 2983 1871 főúti

1314 44 44u125k2983m 125 + 2983 128 + 1007 3362 főúti

1315 44 44u128k1007m 128 + 1007 134 + 483 5517 főúti

1316 44 44u134k537m 134 + 537 136 + 479 2029 főúti

1317 44 44u136k479m 136 + 479 137 + 215 728 főúti

1318 44 44u137k215m 137 + 215 140 + 430 3183 főúti

1319 44 44u140k430m 140 + 430 142 + 168 1763 főúti

1320 44 44u142k168m 142 + 168 143 + 344 1042 főúti

1321 45 45u0k0m 0 + 000 0 + 283 282 főúti

1322 45 45u1k976m 1 + 976 10 + 730 8745 főúti

1323 45 45u10k730m 10 + 730 17 + 993 7193 főúti

1324 45 45u17k993m 17 + 993 18 + 925 929 főúti

1325 45 45u18k925m 18 + 925 24 + 213 5269 főúti

1326 45 45u25k721m 25 + 721 27 + 007 1286 főúti

1327 45 45u27k573m 27 + 573 28 + 489 918 főúti

1328 45 45u28k489m 28 + 489 31 + 688 3189 főúti

1329 45 45u31k688m 31 + 688 38 + 458 6753 főúti

1330 45 45u38k458m 38 + 458 43 + 753 5295 főúti

1331 45 45u43k753m 43 + 753 45 + 000 1250 főúti

1332 45 45u45k0m 45 + 000 47 + 495 2493 főúti

1333 45 45u47k495m 47 + 495 48 + 842 1347 főúti

1334 45 45u48k842m 48 + 842 49 + 674 830 főúti

1335 46 46u0k0m 0 + 000 0 + 2120 1631 főúti

1336 46 46u2k590m 2 + 590 3 + 085 497 főúti

1337 46 46u3k85m 3 + 085 12 + 508 9427 főúti

1338 46 46u12k508m 12 + 508 14 + 021 1514 főúti

1339 46 46u14k21m 14 + 021 23 + 620 9587 főúti

1340 46 46u27k997m 27 + 997 35 + 994 7946 főúti

1341 46 46u35k994m 35 + 994 41 + 439 5432 főúti

1342 46 46u47k269m 47 + 269 48 + 280 1007 főúti

1343 46 46u48k280m 48 + 280 52 + 014 3732 főúti

1344 46 46u52k14m 52 + 014 57 + 253 5235 főúti

1345 46 46u57k253m 57 + 253 58 + 626 1370 főúti

1346 46 46u58k626m 58 + 626 65 + 153 6526 főúti

1347 47 47u4k175m 4 + 175 5 + 192 1022 főúti

1348 47 47u5k192m 5 + 192 7+719 2540 főúti

1349 47 47u7k719m 7 + 719 8 + 466 751 főúti

1350 47 47u11k651m 11 + 651 13 + 428 1840 főúti

1351 47 47u13k428m 13 + 428 19 + 392 5897 főúti

1352 47 47u23k66m 23 + 066 24 + 827 1763 főúti

1353 47 47u24k827m 24 + 827 25 + 398 565 főúti

1354 47 47u25k398m 25 + 398 27 + 154 1757 főúti

1355 47 47u27k154m 27 + 154 30 + 083 2922 főúti

1356 47 47u30k83m 30 + 083 30 + 385 296 főúti
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1357 47 47u30k385m 30 + 385 32 + 625 2338 főúti

1358 47 47u32k625m 32 + 625 34 + 067 1487 főúti

1359 47 47u40k119m 40 + 119 47 + 089 6959 főúti

1360 47 47u47k89m 47 + 089 50 + 013 2927 főúti

1361 47 47u50k13m 50 + 013 51 + 061 1048 főúti

1362 47 47u53k314m 53 + 314 55 + 200 1893 főúti

1363 47 47u55k200m 55 + 200 59 + 402 4205 főúti

1364 47 47u61k842m 61 + 842 65 + 795 4034 főúti

1365 47 47u65k795m 65 + 795 68 + 227 2431 főúti

1366 47 47u71k459m 71 + 459 79 + 174 7701 főúti

1367 47 47u79k174m 79 + 174 79 + 528 355 főúti

1368 47 47u82k483m 82 + 483 83 + 234 772 főúti

1369 47 47u83k234m 83 + 234 88 + 937 5688 főúti

1370 47 47u91k517m 91 + 517 92 + 440 872 főúti

1371 47 47u92k440m 92 + 440 94 + 706 2328 főúti

1372 47 47u94k706m 94 + 706 98 + 552 3822 főúti

1373 47 47u98k552m 98 + 552 99 + 465 908 főúti

1374 47 47u99k465m 99 + 465 101 + 345 1819 főúti

1375 47 47u103k324m 103 + 324 106 + 618 3297 főúti

1376 47 47u110k745m 110 + 745 115 + 943 5056 főúti

1377 47 47u115k943m 115 + 943 118 + 195 2256 főúti

1378 47 47u118k195m 118 + 195 124 + 1364 7238 főúti

1379 47 47u133k0m 133 + 000 133 + 393 561 főúti

1380 47 47u133k393m 133 + 393 135 + 507 2096 főúti

1381 47 47u135k507m 135 + 507 140 + 817 5358 főúti

1382 47 47u140k817m 140 + 817 146 + 786 5973 főúti

1383 47 47u146k786m 146 + 786 148 + 000 1217 főúti

1384 47 47u148k0m 148 + 000 150 + 282 2282 főúti

1385 47 47u152k625m 152 + 625 160 + 990 8346 főúti

1386 47 47u160k990m 160 + 990 164 + 182 3209 főúti

1387 47 47u164k182m 164 + 182 167 + 287 3097 főúti

1388 47 47u167k287m 167 + 287 170 + 284 2987 főúti

1389 47 47u170k284m 170 + 284 174 + 221 3955 főúti

1390 47 47u174k221m 174 + 221 174 + 667 443 főúti

1391 47 47u174k667m 174 + 667 178 + 461 4568 főúti

1392 47 47u179k668m 179 + 668 181 + 755 2088 főúti

1393 47 47u181k755m 181 + 755 187 + 982 6204 főúti

1394 47 47u187k982m 187 + 982 193 + 990 6008 főúti

1395 47 47u194k042m 194 + 042 198 + 082 4093 főúti

1396 47 47u198k082m 198 + 082 199 + 919 1809 főúti

1397 47 47u199k919m 199 + 919 203 + 452 3491 főúti

1398 47 47u203k452m 203 + 452 204 + 2245 2767 főúti

1399 47 47u204k2245m 204 + 2245 205 + 517 1002 főúti

1400 47 47u205k517m 205 + 517 210 + 581 5103 főúti

1401 47 47u210k581m 210 + 581 212 + 116 1240 főúti

1402 47 47u212k116m 212 + 116 213 + 140 1013 főúti

1403 47 47u213k140m 213 + 140 214 + 640 1501 főúti
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1404 47 47u214k640m 214 + 640 215 + 641 1057 főúti

1405 47 47u215k641m 215 + 641 218 + 076 2531 főúti

1406 47 47u218k76m 218 + 076 218 + 1016 1010 főúti

1407 48 48u3k629m 3 + 629 4 + 578 974 főúti

1408 48 48u4k578m 4 + 578 5 + 021 410 főúti

1409 48 48u5k21m 5 + 021 5 + 424 403 főúti

1410 48 48u5k424m 5 + 424 9 + 044 3638 főúti

1411 48 48u9k44m 9 + 044 9 + 888 844 főúti

1412 48 48u9k888m 9 + 888 10 + 561 672 főúti

1413 48 48u10k561m 10 + 561 12 + 084 1550 főúti

1414 48 48u12k84m 12 + 084 14 + 120 2004 főúti

1415 48 48u14k120m 14 + 120 15 + 151 1027 főúti

1416 48 48u15k151m 15 + 151 18 + 073 2913 főúti

1417 48 48u18k73m 18 + 073 18 + 415 342 főúti

1418 48 48u20k847m 20 + 847 26 + 434 5571 főúti

1419 48 48u26k434m 26 + 434 29 + 211 2770 főúti

1420 48 48u29k211m 29 + 211 30 + 006 799 főúti

1421 49 49u0k0m 0 + 000 1 + 844 1845 főúti

1422 49 49u3k840m 3 + 840 4 + 908 1073 főúti

1423 49 49u7k698m 7 + 698 8 + 427 728 főúti

1424 49 49u8k427m 8 + 427 10 + 716 2284 főúti

1425 49 49u13k209m 13 + 209 14 + 1127 1818 főúti

1426 49 49u18k977m 18 + 977 19 + 502 503 főúti

1427 49 49u19k502m 19 + 502 21 + 596 2109 főúti

1428 49 49u25k525m 25 + 525 27 + 173 1651 főúti

1429 49 49u29k754m 29 + 754 30 + 064 312 főúti

1430 49 49u30k64m 30 + 064 32 + 897 2840 főúti

1431 49 49u35k763m 35 + 763 39 + 156 3389 főúti

1432 49 49u42k905m 42 + 905 43 + 940 1050 főúti

1433 49 49u46k446m 46 + 446 47 + 444 1219 főúti

1434 49 49u47k444m 47 + 444 50 + 931 3239 főúti

1435 49 49u50k931m 50 + 931 52 + 927 1953 főúti

1436 49 49u52k927m 52 + 927 54 + 721 1823 főúti

1437 49 49u54k721m 54 + 721 57 + 895 3113 főúti

1438 51 51u14k919m 14 + 919 16 + 159 1472 főúti

1439 51 51u16k219m 16 + 219 16 + 995 799 főúti

1440 51 51u17k655m 17 + 655 22 + 315 4650 főúti

1441 51 51u22k315m 22 + 315 23 + 392 1076 főúti

1442 51 51u23k392m 23 + 392 25 + 621 2224 főúti

1443 51 51u25k621m 25 + 621 31 + 033 5387 főúti

1444 51 51u31k33m 31 + 033 34 + 090 3063 főúti

1445 51 51u34k90m 34 + 090 37 + 543 3453 főúti

1446 51 51u42k97m 42 + 097 42 + 717 620 főúti

1447 51 51u42k717m 42 + 717 49 + 523 6809 főúti

1448 51 51u52k549m 52 + 549 58 + 411 5796 főúti

1449 51 51u58k735m 58 + 735 59 + 094 359 főúti

1450 51 51u59k94m 59 + 094 60 + 835 1741 főúti
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1451 51 51u60k835m 60 + 835 63 + 139 2304 főúti

1452 51 51u63k139m 63 + 139 64 + 772 1633 főúti

1453 51 51u64k772m 64 + 772 69 + 776 5005 főúti

1454 51 51u69k776m 69 + 776 72 + 103 2326 főúti

1455 51 51u72k103m 72 + 103 73 + 777 1675 főúti

1456 51 51u73k777m 73 + 777 74 + 438 661 főúti

1457 51 51u74k438m 74 + 438 77 + 785 3373 főúti

1458 51 51u77k785m 77 + 785 80 + 617 3043 főúti

1459 51 51u80k617m 80 + 617 81 + 025 414 főúti

1460 51 51u81k25m 81 + 025 82 + 881 1849 főúti

1461 51 51u82k881m 82 + 881 84 + 644 1753 főúti

1462 51 51u86k975m 86 + 975 91 + 029 4030 főúti

1463 51 51u91k29m 91 + 029 96 + 023 5015 főúti

1464 51 51u96k23m 96 + 023 98 + 283 2262 főúti

1465 51 51u98k283m 98 + 283 102 + 967 4688 főúti

1466 51 51u105k495m 105 + 495 107 + 747 2307 főúti

1467 51 51u107k747m 107 + 747 111 + 808 4031 főúti

1468 51 51u112k309m 112 + 309 114 + 813 2503 főúti

1469 51 51u114k813m 114 + 813 116 + 390 1550 főúti

1470 51 51u120k92m 120 + 092 121 + 567 1480 főúti

1471 51 51u124k131m 124 + 131 127 + 274 3127 főúti

1472 51 51u127k274m 127 + 274 131 + 364 4090 főúti

1473 51 51u131k364m 131 + 364 135 + 189 3824 főúti

1474 51 51u135k189m 135 + 189 136 + 014 818 főúti

1475 51 51u136k478m 136 + 478 139 + 371 2892 főúti

1476 51 51u139k371m 139 + 371 146 + 148 6740 főúti

1477 51 51u149k521m 149 + 521 150 + 271 760 főúti

1478 51 51u152k470m 152 + 470 155 + 842 3390 főúti

1479 51 51u155k842m 155 + 842 156 + 244 396 főúti

1480 51 51u162k920m 162 + 920 168 + 097 5188 főúti

1481 51 51u171k17m 171 + 017 175 + 963 4973 főúti

1482 51 51u177k546m 177 + 546 179 + 130 1598 főúti

1483 51 51u179k345m 179 + 345 184 + 242 4889 főúti

1484 51 51u184k242m 184 + 242 189 + 488 5248 főúti

1485 51 51u189k488m 189 + 488 191 + 962 2498 főúti

1486 52 52u4k445m 4 + 445 4 + 777 333 főúti

1487 52 52u4k777m 4 + 777 9 + 076 4348 főúti

1488 52 52u9k76m 9 + 076 10 + 488 1412 főúti

1489 52 52u10k488m 10 + 488 17 + 411 6872 főúti

1490 52 52u17k411m 17 + 411 18 + 034 622 főúti

1491 52 52u18k34m 18 + 034 18 + 889 854 főúti

1492 52 52u18k889m 18 + 889 20 + 374 1485 főúti

1493 52 52u20k374m 20 + 374 24 + 030 3650 főúti

1494 52 52u24k30m 24 + 030 24 + 276 246 főúti

1495 52 52u24k276m 24 + 276 30 + 282 6006 főúti

1496 52 52u30k282m 30 + 282 30 + 850 568 főúti

1497 52 52u30k850m 30 + 850 35 + 187 4316 főúti
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1498 52 52u35k295m 35 + 295 37 + 228 1931 főúti

1499 52 52u37k228m 37 + 228 43 + 872 6633 főúti

1500 52 52u43k872m 43 + 872 46 + 660 2796 főúti

1501 52 52u46k660m 46 + 660 50 + 870 4206 főúti

1502 52 52u54k526m 54 + 526 54 + 809 283 főúti

1503 52 52u54k809m 54 + 809 57 + 570 2799 főúti

1504 52 52u57k570m 57 + 570 59 + 670 2146 főúti

1505 52 52u59k670m 59 + 670 60 + 036 363 főúti

1506 52 52u61k101m 61 + 101 63 + 331 2238 főúti

1507 53 53u0k192m 0 + 192 2 + 575 2383 főúti

1508 53 53u2k575m 2 + 575 5 + 466 2889 főúti

1509 53 53u5k466m 5 + 466 6 + 978 1508 főúti

1510 53 53u6k978m 6 + 978 16 + 000 9036 főúti

1511 53 53u16k0m 16 + 000 17 + 148 1153 főúti

1512 53 53u19k292m 19 + 292 19 + 790 503 főúti

1513 53 53u19k790m 19 + 790 25 + 758 5945 főúti

1514 53 53u29k648m 29 + 648 34 + 204 4600 főúti

1515 53 53u34k204m 34 + 204 35 + 929 1727 főúti

1516 53 53u39k290m 39 + 290 44 + 995 5711 főúti

1517 53 53u44k995m 44 + 995 45 + 150 155 főúti

1518 53 53u46k346m 46 + 346 47 + 953 1607 főúti

1519 53 53u47k953m 47 + 953 48 + 532 614 főúti

1520 53 53u48k532m 48 + 532 52 + 284 3749 főúti

1521 53 53u58k407m 58 + 407 58 + 907 500 főúti

1522 53 53u58k907m 58 + 907 65 + 1000 7113 főúti

1523 53 53u65k1000m 65 + 1000 74 + 460 8492 főúti

1524 53 53u74k463m 74 + 463 74 + 880 415 főúti

1525 53 53u74k880m 74 + 880 79 + 348 4486 főúti

1526 53 53u79k931m 79 + 931 85 + 878 5927 főúti

1527 53 53u85k878m 85 + 878 87 + 875 2014 főúti

1528 54 54u1k145m 1 + 145 2 + 005 890 főúti

1529 54 54u2k5m 2 + 005 3 + 233 1228 főúti

1530 54 54u3k233m 3 + 233 6 + 104 2870 főúti

1531 54 54u6k104m 6 + 104 6 + 410 306 főúti

1532 54 54u6k410m 6 + 410 8 + 658 2358 főúti

1533 54 54u8k658m 8 + 658 10 + 567 1895 főúti

1534 54 54u10k567m 10 + 567 13 + 021 2445 főúti

1535 54 54u13k21m 13 + 021 16 + 030 3009 főúti

1536 54 54u17k945m 17 + 945 18 + 984 1039 főúti

1537 54 54u18k984m 18 + 984 22 + 135 3157 főúti

1538 54 54u22k135m 22 + 135 33 + 813 11703 főúti

1539 54 54u33k813m 33 + 813 36 + 014 2184 főúti

1540 54 54u37k403m 37 + 403 42 + 946 5532 főúti

1541 54 54u42k946m 42 + 946 43 + 485 540 főúti

1542 54 54u44k4052m 44 + 4052 57 + 076 8968 főúti

1543 54 54u61k286m 61 + 286 71 + 359 10018 főúti

1544 54 54u73k921m 73 + 921 77 + 567 3652 főúti
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1545 54 54u77k567m 77 + 567 81 + 790 4222 főúti

1546 54 54u81k790m 81 + 790 86 + 570 4771 főúti

1547 54 54u87k502m 87 + 502 93 + 484 5973 főúti

1548 55 55u3k50m 3 + 050 4 + 450 1404 főúti

1549 55 55u4k450m 4 + 450 8 + 000 3590 főúti

1550 55 55u8k0m 8 + 000 8 + 426 426 főúti

1551 55 55u8k426m 8 + 426 10 + 874 2379 főúti

1552 55 55u10k874m 10 + 874 18 + 561 7683 főúti

1553 55 55u18k561m 18 + 561 21 + 850 3298 főúti

1554 55 55u21k850m 21 + 850 25 + 093 3260 főúti

1555 55 55u25k093m 25 + 093 28 + 454 3377 főúti

1556 55 55u28k454m 28 + 454 28 + 660 206 főúti

1557 55 55u28k660m 28 + 660 34 + 411 5656 főúti

1558 55 55u34k411m 34 + 411 38 + 505 4088 főúti

1559 55 55u38k505m 38 + 505 40 + 494 2000 főúti

1560 55 55u40k510m 40 + 510 41 + 269 748 főúti

1561 55 55u41k269m 41 + 269 50 + 866 9565 főúti

1562 55 55u50k866m 50 + 866 53 + 346 2548 főúti

1563 55 55u53k346m 53 + 346 53 + 735 389 főúti

1564 55 55u53k735m 53 + 735 56 + 458 2718 főúti

1565 55 55u56k458m 56 + 458 57 + 974 1518 főúti

1566 55 55u57k974m 57 + 974 59 + 350 1377 főúti

1567 55 55u59k350m 59 + 350 61 + 940 2586 főúti

1568 55 55u61k940m 61 + 940 62 + 811 871 főúti

1569 55 55u62k811m 62 + 811 63 + 572 761 főúti

1570 55 55u65k467m 65 + 467 68 + 987 3504 főúti

1571 55 55u68k987m 68 + 987 71 + 830 2833 főúti

1572 55 55u73k66m 73 + 066 75 + 325 2295 főúti

1573 55 55u75k325m 75 + 325 81 + 189 5907 főúti

1574 55 55u82k688m 82 + 688 84 + 672 1981 főúti

1575 55 55u85k737m 85 + 737 93 + 294 7557 főúti

1576 55 55u93k294m 93 + 294 96 + 500 3181 főúti

1577 55 55u96k500m 96 + 500 97 + 925 1424 főúti

1578 55 55u104k650m 104 + 650 110 + 530 6264 főúti

1579 55 55u110k530m 110 + 530 112 + 119 1576 főúti

1580 55 55u114k54m 114 + 054 118 + 212 4159 főúti

1581 55 55u118k212m 118 + 212 119 + 765 1517 főúti

1582 55 55u119k765m 119 + 765 120 + 656 921 főúti

1583 55 55u120k715m 120 + 715 122 + 403 1578 főúti

1584 56 56u0k0m 0 + 000 1 + 440 1100 főúti

1585 56 56u1k828m 1 + 828 2 + 590 767 főúti

1586 56 56u6k747m 6 + 747 8 + 282 1998 főúti

1587 56 56u8k339m 8 + 339 9 + 980 1737 főúti

1588 56 56u9k980m 9 + 980 13 + 889 3920 főúti

1589 56 56u16k443m 16 + 443 20 + 614 4154 főúti

1590 56 56u20k614m 20 + 614 21 + 148 568 főúti

1591 56 56u23k6m 23 + 006 29 + 093 6011 főúti



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 237. szám 11753

1592 56 56u29k93m 29 + 093 30 + 365 1250 főúti

1593 56 56u30k365m 30 + 365 33 + 462 3166 főúti

1594 56 56u37k761m 37 + 761 39 + 571 1812 főúti

1595 56 56u41k695m 41 + 695 44 + 480 2804 főúti

1596 56 56u44k480m 44 + 480 45 + 129 638 főúti

1597 56 56u45k930m 45 + 930 47 + 101 1171 főúti

1598 56 56u47k101m 47 + 101 49 + 297 2214 főúti

1599 56 56u49k297m 49 + 297 52 + 808 3553 főúti

1600 56 56u52k860m 52 + 860 55 + 091 2331 főúti

1601 56 56u55k91m 55 + 091 55 + 842 758 főúti

1602 56 56u55k842m 55 + 842 60 + 371 4508 főúti

1603 57 57u1k1033m 1 + 1033 3 + 700 1791 főúti

1604 57 57u3k700m 3 + 700 7 + 958 4262 főúti

1605 57 57u7k958m 7 + 958 9 + 500 1561 főúti

1606 57 57u9k500m 9 + 500 11 + 219 1729 főúti

1607 57 57u11k720m 11 + 720 12 + 920 1200 főúti

1608 57 57u12k920m 12 + 920 14 + 070 1148 főúti

1609 57 57u14k70m 14 + 070 15 + 615 1556 főúti

1610 57 57u15k615m 15 + 615 16 + 755 1134 főúti

1611 57 57u16k755m 16 + 755 17 + 564 793 főúti

1612 57 57u18k740m 18 + 740 20 + 575 1840 főúti

1613 57 57u20k575m 20 + 575 20 + 968 380 főúti

1614 57 57u20k968m 20 + 968 25 + 485 4512 főúti

1615 57 57u25k485m 25 + 485 26 + 690 1217 főúti

1616 57 57u26k690m 26 + 690 28 + 530 1839 főúti

1617 57 57u28k530m 28 + 530 33 + 860 5392 főúti

1618 57 57u33k950m 33 + 950 34 + 540 673 főúti

1619 57 57u34k623m 34 + 623 36 + 905 2349 főúti

1620 57 57u37k170m 37 + 170 38 + 055 766 főúti

1621 57 57u40k350m 40 + 350 43 + 972 3623 főúti

1622 58 58u3k239m 3 + 239 3 + 1075 752 főúti

1623 58 58u3k1075m 3 + 1075 5 + 891 1813 főúti

1624 58 58u5k891m 5 + 891 6 + 580 753 főúti

1625 58 58u6k580m 6 + 580 6 + 956 383 főúti

1626 58 58u6k956m 6 + 956 7 + 650 688 főúti

1627 58 58u7k650m 7 + 650 8 + 856 1170 főúti

1628 58 58u8k856m 8 + 856 12 + 795 3971 főúti

1629 58 58u15k154m 15 + 154 17 + 270 2102 főúti

1630 58 58u17k270m 17 + 270 17 + 661 451 főúti

1631 58 58u18k994m 18 + 994 20 + 200 1206 főúti

1632 58 58u20k200m 20 + 200 21 + 900 1697 főúti

1633 58 58u21k900m 21 + 900 23 + 881 1972 főúti

1634 58 58u23k937m 23 + 937 24 + 915 1063 főúti

1635 58 58u25k239m 25 + 239 26 + 460 1227 főúti

1636 58 58u26k460m 26 + 460 27 + 504 1066 főúti

1637 58 58u27k560m 27 + 560 30 + 392 3192 főúti

1638 58 58u32k41m 32 + 041 33 + 500 1401 főúti
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1639 61 61u0k892m 0 + 892 3 + 508 2602 főúti

1640 61 61u3k561m 3 + 561 3 + 900 423 főúti

1641 61 61u3k900m 3 + 900 5 + 526 1586 főúti

1642 61 61u7k975m 7 + 975 14 + 760 6843 főúti

1643 61 61u16k186m 16 + 186 18 + 897 2687 főúti

1644 61 61u18k897m 18 + 897 22 + 1673 4722 főúti

1645 61 61u25k562m 25 + 562 26 + 700 1122 főúti

1646 61 61u26k700m 26 + 700 31 + 607 4730 főúti

1647 61 61u32k912m 32 + 912 33 + 694 805 főúti

1648 61 61u34k337m 34 + 337 37 + 076 2810 főúti

1649 61 61u37k76m 37 + 076 37 + 516 440 főúti

1650 61 61u39k1013m 39 + 1013 41 + 684 1756 főúti

1651 61 61u45k313m 45 + 313 50 + 037 4921 főúti

1652 61 61u50k37m 50 + 037 53 + 121 3239 főúti

1653 61 61u53k121m 53 + 121 53 + 318 197 főúti

1654 61 61u53k318m 53 + 318 54 + 581 1241 főúti

1655 61 61u54k581m 54 + 581 55 + 370 811 főúti

1656 61 61u58k199m 58 + 199 58 + 567 367 főúti

1657 61 61u58k567m 58 + 567 58 + 920 352 főúti

1658 61 61u58k920m 58 + 920 59 + 986 1050 főúti

1659 61 61u59k986m 59 + 986 60 + 299 315 főúti

1660 61 61u60k299m 60 + 299 64 + 227 3904 főúti

1661 61 61u64k227m 64 + 227 64 + 1077 849 főúti

1662 61 61u66k563m 66 + 563 75 + 432 9075 főúti

1663 61 61u75k432m 75 + 432 78 + 754 3334 főúti

1664 61 61u78k754m 78 + 754 82 + 199 3442 főúti

1665 61 61u82k199m 82 + 199 82 + 553 347 főúti

1666 61 61u82k553m 82 + 553 86 + 179 3684 főúti

1667 61 61u86k179m 86 + 179 88 + 910 2576 főúti

1668 61 61u88k910m 88 + 910 89 + 089 391 főúti

1669 61 61u95k121m 95 + 121 96 + 193 1045 főúti

1670 61 61u97k281m 97 + 281 97 + 599 318 főúti

1671 61 61u98k665m 98 + 665 99 + 232 568 főúti

1672 61 61u100k150m 100 + 150 101 + 000 845 főúti

1673 61 61u102k364m 102 + 364 103 + 228 854 főúti

1674 61 61u103k880m 103 + 880 104 + 632 747 főúti

1675 61 61u106k163m 106 + 163 109 + 074 2919 főúti

1676 61 61u109k74m 109 + 074 110 + 038 962 főúti

1677 61 61u110k38m 110 + 038 112 + 254 2218 főúti

1678 61 61u112k318m 112 + 318 117 + 381 5332 gyorsforgalmi

1679 61 61u117k381m 117 + 381 119 + 412 2096 gyorsforgalmi

1680 61 61u119k412m 119 + 412 122 + 325 3004 gyorsforgalmi

1681 61 61u122k325m 122 + 325 124 + 368 1915 gyorsforgalmi

1682 61 61u124k368m 124 + 368 128 + 3469 7238 gyorsforgalmi

1683 61 61u128k3469m 128 + 3469 128 + 3792 260 főúti

1684 61 61u132k236m 132 + 236 134 + 530 2396 főúti

1685 61 61u137k964m 137 + 964 138 + 111 147 főúti
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1686 61 61u138k111m 138 + 111 142 + 460 4329 főúti

1687 61 61u145k188m 145 + 188 151 + 730 6571 főúti

1688 61 61u154k316m 154 + 316 154 + 520 207 főúti

1689 61 61u154k520m 154 + 520 161 + 100 6555 főúti

1690 61 61u163k93m 163 + 093 169 + 077 6022 főúti

1691 61 61u170k815m 170 + 815 176 + 214 5426 főúti

1692 61 61u178k760m 178 + 760 182 + 012 3254 főúti

1693 61 61u183k516m 183 + 516 187 + 715 4195 főúti

1694 61 61u187k715m 187 + 715 190 + 44 2355 főúti

1695 61 61u190k104m 190 + 104 190 + 870 770 főúti

1696 61 61u190k870m 190 + 870 193 + 294 2471 főúti

1697 62 62u0k0m 0 + 000 2 + 548 2638 főúti

1698 62 62u2k548m 2 + 548 4 + 450 1819 főúti

1699 62 62u4k450m 4 + 450 11 + 831 7364 főúti

1700 62 62u11k831m 11 + 831 16 + 929 5068 főúti

1701 62 62u16k929m 16 + 929 19 + 780 2558 főúti

1702 62 62u19k780m 19 + 780 20 + 865 1091 főúti

1703 62 62u20k865m 20 + 865 21 + 515 650 főúti

1704 62 62u21k515m 21 + 515 22 + 343 944 főúti

1705 62 62u22k343m 22 + 343 22 + 797 457 főúti

1706 62 62u22k797m 22 + 797 27 + 500 4727 főúti

1707 62 62u27k500m 27 + 500 30 + 400 2907 főúti

1708 62 62u30k400m 30 + 400 33 + 300 2938 főúti

1709 62 62u33k400m 33 + 400 36 + 300 2922 főúti

1710 62 62u36k300m 36 + 300 39 + 380 4552 főúti

1711 62 62u39k380m 39 + 380 42 + 322 3001 főúti

1712 62 62u42k322m 42 + 322 43 + 152 831 főúti

1713 62 62u43k152m 43 + 152 44 + 001 848 főúti

1714 63 63u0k0m 0 + 000 8 + 000 7913 főúti

1715 63 63u10k81m 10 + 081 11 + 167 1096 főúti

1716 63 63u11k167m 11 + 167 12 + 212 1071 főúti

1717 63 63u13k473m 13 + 473 15 + 447 1950 főúti

1718 63 63u15k447m 15 + 447 20 + 802 5390 főúti

1719 63 63u20k802m 20 + 802 24 + 590 3876 főúti

1720 63 63u27k122m 27 + 122 31 + 456 4346 főúti

1721 63 63u32k661m 32 + 661 35 + 857 3197 főúti

1722 63 63u38k250m 38 + 250 41 + 691 3392 főúti

1723 63 63u45k853m 45 + 853 49 + 556 3679 főúti

1724 63 63u50k1414m 50 + 1414 52 + 940 1596 főúti

1725 63 63u59k118m 59 + 118 62 + 578 3452 főúti

1726 63 63u64k0m 64 + 000 67 + 794 3749 főúti

1727 63 63u67k794m 67 + 794 69 + 597 1864 főúti

1728 63 63u72k98m 72 + 098 74 + 902 2794 főúti

1729 63 63u74k902m 74 + 902 79 + 499 4596 főúti

1730 63 63u79k499m 79 + 499 83 + 604 4089 főúti

1731 63 63u83k604m 83 + 604 89 + 450 6010 főúti

1732 63 63u89k450m 89 + 450 90 + 154 493 főúti
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1733 64 64u0k999m 0 + 999 1 + 497 528 főúti

1734 64 64u1k497m 1 + 497 2 + 718 1231 főúti

1735 64 64u4k381m 4 + 381 7 + 281 2834 főúti

1736 64 64u10k411m 10 + 411 15 + 300 4869 főúti

1737 64 64u15k300m 15 + 300 16 + 726 1440 főúti

1738 64 64u16k726m 16 + 726 25 + 060 8343 főúti

1739 64 64u25k60m 25 + 060 29 + 629 4450 főúti

1740 64 64u35k916m 35 + 916 37 + 524 1641 főúti

1741 65 65u0k0m 0 + 000 0 + 460 454 főúti

1742 65 65u0k460m 0 + 460 3 + 613 3116 főúti

1743 65 65u3k613m 3 + 613 5 + 439 1807 főúti

1744 65 65u5k898m 5 + 898 9 + 427 3627 főúti

1745 65 65u12k232m 12 + 232 14 + 509 2278 főúti

1746 65 65u15k741m 15 + 741 16 + 500 755 főúti

1747 65 65u16k500m 16 + 500 19 + 879 3380 főúti

1748 65 65u19k879m 19 + 879 20 + 363 517 főúti

1749 65 65u20k363m 20 + 363 24 + 420 4089 főúti

1750 65 65u24k420m 24 + 420 24 + 707 288 főúti

1751 65 65u28k192m 28 + 192 28 + 387 194 főúti

1752 65 65u28k387m 28 + 387 29 + 1051 1704 főúti

1753 65 65u31k974m 31 + 974 33 + 842 1846 főúti

1754 65 65u33k842m 33 + 842 40 + 566 6801 főúti

1755 65 65u40k566m 40 + 566 41 + 914 1375 főúti

1756 65 65u41k914m 41 + 914 42 + 277 332 főúti

1757 65 65u42k277m 42 + 277 43 + 968 1751 főúti

1758 65 65u47k423m 47 + 423 47 + 916 493 főúti

1759 65 65u47k916m 47 + 916 49 + 450 1525 főúti

1760 65 65u49k450m 49 + 450 56 + 750 7380 főúti

1761 65 65u59k403m 59 + 403 66 + 712 7296 főúti

1762 65 65u66k712m 66 + 712 70 + 620 3986 főúti

1763 65 65u71k637m 71 + 637 74 + 889 3258 főúti

1764 65 65u76k925m 76 + 925 80 + 494 3584 főúti

1765 66 66u3k969m 3 + 969 5 + 550 1581 főúti

1766 66 66u5k550m 5 + 550 9 + 543 4083 főúti

1767 66 66u10k396m 10 + 396 13 + 980 3589 főúti

1768 66 66u13k980m 13 + 980 15 + 331 1388 főúti

1769 66 66u18k643m 18 + 643 22 + 809 4177 főúti

1770 66 66u24k191m 24 + 191 26 + 690 2511 főúti

1771 66 66u26k690m 26 + 690 27 + 139 444 főúti

1772 66 66u29k210m 29 + 210 32 + 352 3141 főúti

1773 66 66u33k920m 33 + 920 36 + 222 2398 főúti

1774 66 66u36k994m 36 + 994 39 + 068 2076 főúti

1775 66 66u40k894m 40 + 894 41 + 940 1065 főúti

1776 66 66u41k940m 41 + 940 47 + 978 5999 főúti

1777 66 66u49k601m 49 + 601 49 + 990 389 főúti

1778 66 66u49k990m 49 + 990 51 + 660 1551 főúti

1779 66 66u53k206m 53 + 206 54 + 276 1228 főúti
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1780 67 67u1k681m 1 + 681 4 + 485 2864 főúti

1781 67 67u4k485m 4 + 485 7 + 198 2712 főúti

1782 67 67u7k198m 7 + 198 9 + 607 2405 főúti

1783 67 67u9k607m 9 + 607 12 + 208 2586 főúti

1784 67 67u13k787m 13 + 787 16 + 218 2425 főúti

1785 67 67u16k584m 16 + 584 17 + 764 1182 főúti

1786 67 67u17k764m 17 + 764 18 + 835 1071 főúti

1787 67 67u19k578m 19 + 578 22 + 598 3020 főúti

1788 67 67u23k314m 23 + 314 24 + 433 1119 főúti

1789 67 67u24k433m 24 + 433 27 + 021 2588 főúti

1790 67 67u27k21m 27 + 021 27 + 764 743 főúti

1791 67 67u27k764m 27 + 764 29 + 554 1790 főúti

1792 67 67u29k554m 29 + 554 30 + 297 726 főúti

1793 67 67u30k297m 30 + 297 32 + 443 2147 főúti

1794 67 67u32k443m 32 + 443 32 + 975 532 főúti

1795 67 67u32k975m 32 + 975 33 + 693 718 főúti

1796 67 67u33k693m 33 + 693 38 + 099 4406 főúti

1797 67 67u42k538m 42 + 538 44 + 076 1553 főúti

1798 67 67u44k134m 44 + 134 44 + 383 292 főúti

1799 67 67u44k441m 44 + 441 46 + 166 1744 főúti

1800 67 67u46k234m 46 + 234 47 + 706 1524 főúti

1801 67 67u47k806m 47 + 806 54 + 127 6374 főúti

1802 67 67u54k127m 54 + 127 57 + 410 3277 főúti

1803 67 67u57k410m 57 + 410 59 + 870 2461 főúti

1804 67 67u59k870m 59 + 870 63 + 417 3580 főúti

1805 67 67u63k478m 63 + 478 76 + 637 13193 főúti

1806 67 67u76k637m 76 + 637 78 + 204 1570 főúti

1807 67 67u78k204m 78 + 204 80 + 545 2374 főúti

1808 67 67u80k611m 80 + 611 83 + 493 2909 főúti

1809 67 67u83k493m 83 + 493 91 + 214 7721 főúti

1810 67 67u91k214m 91 + 214 92 + 336 1140 főúti

1811 68 68u0k0m 0 + 000 0 + 432 456 főúti

1812 68 68u1k787m 1 + 787 5 + 770 3868 főúti

1813 68 68u6k909m 6 + 909 12 + 945 6036 főúti

1814 68 68u18k221m 18 + 221 21 + 275 3049 főúti

1815 68 68u23k196m 23 + 196 27 + 299 4097 főúti

1816 68 68u30k610m 30 + 610 35 + 321 4708 főúti

1817 68 68u35k731m 35 + 731 39 + 744 4179 főúti

1818 68 68u39k834m 39 + 834 43 + 781 3949 főúti

1819 68 68u44k890m 44 + 890 50 + 780 5888 főúti

1820 68 68u52k322m 52 + 322 56 + 884 4565 főúti

1821 68 68u56k884m 56 + 884 58 + 342 1451 főúti

1822 68 68u59k938m 59 + 938 62 + 939 3000 főúti

1823 68 68u62k939m 62 + 939 64 + 057 1112 főúti

1824 68 68u64k57m 64 + 057 70 + 960 6903 főúti

1825 68 68u73k383m 73 + 383 74 + 447 1059 főúti

1826 68 68u75k732m 75 + 732 76 + 510 779 főúti
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1827 68 68u78k112m 78 + 112 79 + 167 1055 főúti

1828 68 68u79k167m 79 + 167 82 + 496 3367 főúti

1829 68 68u82k569m 82 + 569 86 + 346 3817 főúti

1830 68 68u86k346m 86 + 346 88 + 964 2611 főúti

1831 68 68u88k964m 88 + 964 89 + 119 155 főúti

1832 68 68u91k847m 91 + 847 92 + 281 434 főúti

1833 68 68u92k281m 92 + 281 95 + 486 3202 főúti

1834 68 68u95k486m 95 + 486 96 + 686 1257 főúti

1835 71 71u0k0m 0 + 000 2 + 276 2226 főúti

1836 71 71u2k276m 2 + 276 2 + 707 426 főúti

1837 71 71u2k707m 2 + 707 5 + 060 2352 főúti

1838 71 71u8k787m 8 + 787 9 + 571 805 főúti

1839 71 71u12k416m 12 + 416 15 + 239 2820 főúti

1840 71 71u18k855m 18 + 855 19 + 570 952 főúti

1841 71 71u19k570m 19 + 570 21 + 383 1754 főúti

1842 71 71u21k383m 21 + 383 21 + 658 275 főúti

1843 71 71u27k206m 27 + 206 29 + 658 2447 főúti

1844 71 71u31k192m 31 + 192 31 + 443 249 főúti

1845 71 71u31k443m 31 + 443 33 + 857 2412 főúti

1846 71 71u34k729m 34 + 729 35 + 582 852 főúti

1847 71 71u35k582m 35 + 582 37 + 310 1729 főúti

1848 71 71u40k305m 40 + 305 42 + 641 2368 főúti

1849 71 71u42k641m 42 + 641 43 + 023 386 főúti

1850 71 71u43k23m 43 + 023 43 + 446 414 főúti

1851 71 71u43k446m 43 + 446 44 + 781 1342 főúti

1852 71 71u45k844m 45 + 844 47 + 212 1366 főúti

1853 71 71u47k777m 47 + 777 48 + 466 688 főúti

1854 71 71u49k385m 49 + 385 53 + 486 4096 főúti

1855 71 71u54k153m 54 + 153 58 + 069 3872 főúti

1856 71 71u58k69m 58 + 069 59 + 153 1116 főúti

1857 71 71u59k530m 59 + 530 60 + 807 1275 főúti

1858 71 71u62k939m 62 + 939 64 + 994 2052 főúti

1859 71 71u67k684m 67 + 684 68 + 756 1074 főúti

1860 71 71u68k756m 68 + 756 69 + 932 1171 főúti

1861 71 71u70k556m 70 + 556 71 + 195 636 főúti

1862 71 71u72k591m 72 + 591 74 + 573 1961 főúti

1863 71 71u75k618m 75 + 618 76 + 506 886 főúti

1864 71 71u77k700m 77 + 700 78 + 268 586 főúti

1865 71 71u79k75m 79 + 075 83 + 625 4555 főúti

1866 71 71u83k625m 83 + 625 85 + 275 1635 főúti

1867 71 71u85k275m 85 + 275 86 + 323 1051 főúti

1868 71 71u86k323m 86 + 323 90 + 266 3953 főúti

1869 71 71u90k266m 90 + 266 95 + 555 5073 főúti

1870 71 71u101k823m 101 + 823 102 + 750 972 főúti

1871 71 71u102k750m 102 + 750 103 + 734 1015 főúti

1872 71 71u103k734m 103 + 734 104 + 779 1001 főúti

1873 71 71u104k779m 104 + 779 105 + 991 1193 főúti
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1874 71 71u105k991m 105 + 991 108 + 138 2142 főúti

1875 71 71u108k138m 108 + 138 113 + 881 5164 főúti

1876 71 71u113k881m 113 + 881 116 + 446 2582 főúti

1877 72 72u0k591m 0 + 591 1 + 927 1366 főúti

1878 72 72u1k927m 1 + 927 3 + 093 1181 főúti

1879 72 72u3k93m 3 + 093 3 + 447 350 főúti

1880 72 72u5k161m 5 + 161 5 + 666 499 főúti

1881 72 72u5k666m 5 + 666 6 + 934 1283 főúti

1882 73 73u0k0m 0 + 000 0 + 351 349 főúti

1883 73 73u1k730m 1 + 730 6 + 518 4764 főúti

1884 73 73u6k518m 6 + 518 6 + 870 352 főúti

1885 73 73u6k870m 6 + 870 10 + 932 4072 főúti

1886 73 73u10k932m 10 + 932 13 + 350 2411 főúti

1887 74 74u0k0m 0 + 000 0 + 988 1017 főúti

1888 74 74u0k988m 0 + 988 5 + 510 4500 főúti

1889 74 74u5k510m 5 + 510 8 + 252 1262 főúti

1890 74 74u8k252m 8 + 252 8 + 558 304 főúti

1891 74 74u8k558m 8 + 558 9 + 656 1161 főúti

1892 74 74u9k656m 9 + 656 10 + 715 998 főúti

1893 74 74u10k715m 10 + 715 11 + 351 601 főúti

1894 74 74u11k351m 11 + 351 12 + 741 1449 főúti

1895 74 74u12k741m 12 + 741 13 + 560 791 főúti

1896 74 74u14k624m 14 + 624 16 + 228 1605 főúti

1897 74 74u19k20m 19 + 020 21 + 542 2499 főúti

1898 74 74u22k620m 22 + 620 24 + 361 1734 főúti

1899 74 74u24k361m 24 + 361 26 + 598 2235 főúti

1900 74 74u27k215m 27 + 215 35 + 227 7983 főúti

1901 74 74u35k227m 35 + 227 40 + 757 5531 főúti

1902 74 74u40k757m 40 + 757 43 + 349 2616 főúti

1903 74 74u43k349m 43 + 349 47 + 986 4618 főúti

1904 74 74u48k600m 48 + 600 50 + 457 1921 főúti

1905 74 74u50k457m 50 + 457 53 + 400 1549 főúti

1906 74 74u53k400m 53 + 400 57 + 095 3725 főúti

1907 74 74u57k95m 57 + 095 59 + 353 2123 főúti

1908 74 74u61k273m 61 + 273 63 + 099 1821 főúti

1909 74 74u63k99m 63 + 099 64 + 226 945 főúti

1910 74 74u64k226m 64 + 226 65 + 890 1827 főúti

1911 74 74u65k890m 65 + 890 68 + 417 2542 főúti

1912 74 74u68k417m 68 + 417 69 + 100 683 főúti

1913 74 74u69k100m 69 + 100 72 + 070 2937 főúti

1914 74 74u74k493m 74 + 493 75 + 145 651 főúti

1915 75 75u0k0m 0 + 000 2 + 059 2031 főúti

1916 75 75u2k059m 2 + 059 3 + 059 1054 főúti

1917 75 75u4k390m 4 + 390 5 + 100 707 főúti

1918 75 75u5k100m 5 + 100 7 + 361 2262 főúti

1919 75 75u7k361m 7 + 361 8 + 360 993 főúti

1920 75 75u8k360m 8 + 360 10 + 116 1713 főúti
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1921 75 75u11k245m 11 + 245 14 + 484 3222 főúti

1922 75 75u14k484m 14 + 484 17 + 640 3147 főúti

1923 75 75u17k640m 17 + 640 18 + 483 847 főúti

1924 75 75u18k483m 18 + 483 18 + 745 261 főúti

1925 75 75u18k745m 18 + 745 18 + 893 148 főúti

1926 75 75u20k159m 20 + 159 20 + 471 310 főúti

1927 75 75u20k471m 20 + 471 22 + 855 2382 főúti

1928 75 75u22k855m 22 + 855 24 + 030 1214 főúti

1929 75 75u25k626m 25 + 626 27 + 617 1988 főúti

1930 75 75u27k617m 27 + 617 33 + 277 5666 főúti

1931 75 75u33k366m 33 + 366 34 + 228 956 főúti

1932 75 75u34k228m 34 + 228 34 + 357 127 főúti

1933 75 75u35k459m 35 + 459 37 + 516 2162 főúti

1934 75 75u37k516m 37 + 516 41 + 196 3574 főúti

1935 75 75u41k196m 41 + 196 42 + 177 977 főúti

1936 75 75u44k467m 44 + 467 48 + 451 3979 főúti

1937 75 75u48k451m 48 + 451 49 + 539 1069 főúti

1938 75 75u50k657m 50 + 657 56 + 256 5615 főúti

1939 75 75u56k256m 56 + 256 61 + 290 5010 főúti

1940 75 75u61k745m 61 + 745 62 + 670 921 főúti

1941 75 75u65k1m 65 + 001 67 + 700 2705 főúti

1942 75 75u67k700m 67 + 700 69 + 339 1658 főúti

1943 76 76u0k34m 0 + 034 3 + 200 3210 főúti

1944 76 76u4k662m 4 + 662 5 + 064 444 főúti

1945 76 76u5k64m 5 + 064 6 + 461 1444 főúti

1946 76 76u6k461m 6 + 461 7 + 950 1495 főúti

1947 76 76u7k950m 7 + 950 14 + 388 6452 főúti

1948 76 76u15k790m 15 + 790 19 + 062 3248 főúti

1949 76 76u19k062m 19 + 062 21 + 680 2593 főúti

1950 76 76u22k942m 22 + 942 27 + 255 4403 főúti

1951 76 76u27k255m 27 + 255 29 + 382 2100 főúti

1952 76 76u29k825m 29 + 825 31 + 434 1644 főúti

1953 76 76u31k434m 31 + 434 32 + 874 1426 főúti

1954 76 76u32k874m 32 + 874 35 + 386 2521 főúti

1955 76 76u35k386m 35 + 386 35 + 848 457 főúti

1956 76 76u35k848m 35 + 848 36 + 746 906 főúti

1957 76 76u36k746m 36 + 746 38 + 980 2233 főúti

1958 76 76u40k918m 40 + 918 45 + 512 4602 főúti

1959 76 76u45k512m 45 + 512 46 + 291 775 főúti

1960 76 76u46k291m 46 + 291 47 + 095 765 főúti

1961 76 76u47k95m 47 + 095 47 + 254 156 főúti

1962 76 76u47k254m 47 + 254 48 + 397 1162 főúti

1963 76 76u48k397m 48 + 397 52 + 737 4356 főúti

1964 76 76u54k3909m 54+3909 59 + 876 4286 főúti

1965 76 76u59k876m 59 + 876 60 + 557 781 főúti

1966 76 76u60k557m 60 + 557 63 + 333 2833 főúti

1967 76 76u65k921m 65 + 921 66 + 170 239 főúti
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1968 76 76u66k170m 66 + 170 69 + 340 3179 főúti

1969 76 76u70k860m 70 + 860 74 + 566 3635 főúti

1970 76 76u74k566m 74 + 566 76 + 650 2081 főúti

1971 76 76u77k636m 77 + 636 79 + 559 1905 főúti

1972 76 76u76k650m 76 + 650 77 + 636 979 főúti

1973 77 77u0k0m 0 + 000 3 + 091 3096 főúti

1974 77 77u3k91m 3 + 091 9 + 614 6522 főúti

1975 77 77u9k614m 9 + 614 10 + 945 1330 főúti

1976 77 77u10k945m 10 + 945 15 + 743 4799 főúti

1977 77 77u15k743m 15 + 743 18 + 010 2258 főúti

1978 77 77u18k944m 18 + 944 22 + 163 3242 főúti

1979 77 77u22k163m 22 + 163 22 + 486 322 főúti

1980 77 77u23k59m 23 + 059 27 + 551 4477 főúti

1981 77 77u27k551m 27 + 551 28 + 451 905 főúti

1982 77 77u29k680m 29 + 680 33 + 165 3485 főúti

1983 77 77u33k165m 33 + 165 33 + 425 254 főúti

1984 77 77u35k163m 35 + 163 37 + 196 2029 főúti

1985 77 77u37k196m 37 + 196 44 + 129 6906 főúti

1986 77 77u49k181m 49 + 181 51 + 038 1818 főúti

1987 77 77u51k38m 51 + 038 51 + 236 214 főúti

1988 77 77u51k236m 51 + 236 54 + 121 2880 főúti

1989 81 81u3k0m 3 + 000 5 + 619 2630 főúti

1990 81 81u5k619m 5 + 619 8 + 315 2688 főúti

1991 81 81u8k315m 8 + 315 9 + 387 1071 főúti

1992 81 81u9k387m 9 + 387 9 + 859 462 főúti

1993 81 81u9k859m 9 + 859 10 + 990 1192 főúti

1994 81 81u10k990m 10 + 990 14 + 286 3306 főúti

1995 81 81u14k286m 14 + 286 14 + 673 381 főúti

1996 81 81u14k673m 14 + 673 18 + 271 3572 főúti

1997 81 81u18k271m 18 + 271 20 + 558 2329 főúti

1998 81 81u20k558m 20 + 558 20 + 844 289 főúti

1999 81 81u20k844m 20 + 844 23 + 439 2602 főúti

2000 81 81u23k439m 23 + 439 26 + 498 2979 főúti

2001 81 81u26k498m 26 + 498 27 + 194 1010 főúti

2002 81 81u27k194m 27 + 194 31 + 337 3960 főúti

2003 81 81u31k337m 31 + 337 32 + 275 947 főúti

2004 81 81u32k275m 32 + 275 32 + 885 611 főúti

2005 81 81u32k885m 32 + 885 34 + 702 1819 főúti

2006 81 81u34k702m 34 + 702 35 + 586 891 főúti

2007 81 81u35k586m 35 + 586 36 + 417 837 főúti

2008 81 81u36k417m 36 + 417 37 + 811 1426 főúti

2009 81 81u37k811m 37 + 811 42 + 819 5028 főúti

2010 81 81u42k819m 42 + 819 45 + 896 3054 főúti

2011 81 81u50k59m 50 + 059 54 + 351 4393 főúti

2012 81 81u54k351m 54 + 351 54 + 521 172 főúti

2013 81 81u54k521m 54 + 521 56 + 3063 4489 főúti

2014 81 81u56k3063m 56 + 3063 60 + 327 1266 főúti
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2015 81 81u61k1124m 61 + 1124 64 + 889 2820 főúti

2016 81 81u64k889m 64 + 889 68 + 058 3140 főúti

2017 81 81u70k42m 70 + 042 74 + 519 4447 főúti

2018 81 81u74k519m 74 + 519 77 + 023 2562 főúti

2019 81 81u77k538m 77 + 538 80 + 029 2845 főúti

2020 81 81u77k23m 77 + 023 77 + 538 515 főúti

2021 81 81u80k29m 80 + 029 80 + 713 682 főúti

2022 82 82u0k0m 0 + 000 0 + 552 542 főúti

2023 82 82u0k572m 0 + 572 0 + 812 216 főúti

2024 82 82u0k812m 0 + 812 2 + 287 1508 főúti

2025 82 82u2k287m 2 + 287 4 + 443 2171 főúti

2026 82 82u4k443m 4 + 443 4 + 807 361 főúti

2027 82 82u6k252m 6 + 252 10 + 064 3797 főúti

2028 82 82u10k64m 10 + 064 12 + 564 2503 főúti

2029 82 82u14k153m 14 + 153 18 + 052 3904 főúti

2030 82 82u18k52m 18 + 052 19 + 185 1128 főúti

2031 82 82u21k515m 21 + 515 22 + 756 1235 főúti

2032 82 82u23k618m 23 + 618 30 + 060 6413 főúti

2033 82 82u30k60m 30 + 060 34 + 861 4828 főúti

2034 82 82u34k861m 34 + 861 36 + 605 1749 főúti

2035 82 82u36k605m 36 + 605 42 + 971 6299 főúti

2036 82 82u45k512m 45 + 512 51 + 2727 8270 főúti

2037 82 82u51k2727m 51 + 2727 54 + 595 842 főúti

2038 82 82u55k830m 55 + 830 56 + 1866 2041 főúti

2039 82 82u56k1866m 56 + 1866 59 + 470 1599 főúti

2040 82 82u61k688m 61 + 688 62 + 854 1153 főúti

2041 82 82u65k289m 65 + 289 68 + 112 2715 főúti

2042 82 82u68k112m 68 + 112 69 + 486 1393 főúti

2043 82 82u69k486m 69 + 486 71 + 940 2400 főúti

2044 83 83u0k0m 0 + 000 0 + 655 649 főúti

2045 83 83u0k655m 0 + 655 5 + 950 5284 főúti

2046 83 83u7k265m 7 + 265 10 + 275 3004 főúti

2047 83 83u10k275m 10 + 275 12 + 209 1941 főúti

2048 83 83u12k209m 12 + 209 18 + 726 6535 főúti

2049 83 83u18k726m 18 + 726 19 + 220 486 főúti

2050 83 83u21k278m 21 + 278 22 + 580 1280 főúti

2051 83 83u22k580m 22 + 580 22 + 985 432 főúti

2052 83 83u22k985m 22 + 985 24 + 897 1892 főúti

2053 83 83u24k897m 24 + 897 26 + 288 1385 főúti

2054 83 83u26k288m 26 + 288 27 + 724 1413 főúti

2055 83 83u27k724m 27 + 724 30 + 765 3044 főúti

2056 83 83u30k765m 30 + 765 32 + 574 1771 főúti

2057 83 83u32k574m 32 + 574 33 + 820 1239 főúti

2058 83 83u33k820m 33 + 820 36 + 863 3028 főúti

2059 83 83u39k51m 39 + 051 45 + 220 6182 főúti

2060 83 83u46k637m 46 + 637 48 + 668 2025 főúti

2061 83 83u49k482m 49 + 482 50 + 1717 2234 főúti
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2062 83 83u52k1360m 52 + 1360 56 + 905 3509 főúti

2063 83 83u58k699m 58 + 699 59 + 825 1122 főúti

2064 83 83u59k825m 59 + 825 60 + 1006 1171 főúti

2065 83 83u60k1006m 60 + 1006 64 + 605 3589 főúti

2066 83 83u64k605m 64 + 605 66 + 469 1852 főúti

2067 83 83u66k469m 66 + 469 68 + 720 2238 főúti

2068 83 83u68k720m 68 + 720 70 + 028 1315 főúti

2069 83 83u70k28m 70 + 028 71 + 557 1530 főúti

2070 83 83u71k557m 71 + 557 72 + 250 678 főúti

2071 84 84u0k0m 0 + 000 0 + 129 145 főúti

2072 84 84u0k129m 0 + 129 2 + 181 2039 főúti

2073 84 84u2k181m 2 + 181 2 + 819 652 főúti

2074 84 84u2k819m 2 + 819 5 + 189 2349 főúti

2075 84 84u5k189m 5 + 189 7 + 075 1902 főúti

2076 84 84u7k75m 7 + 075 9 + 112 2032 főúti

2077 84 84u9k112m 9 + 112 12 + 880 3735 főúti

2078 84 84u13k223m 13 + 223 20 + 453 7265 főúti

2079 84 84u20k453m 20 + 453 21 + 450 1009 főúti

2080 84 84u22k522m 22 + 522 23 + 907 1341 főúti

2081 84 84u23k907m 23 + 907 27 + 881 4056 főúti

2082 84 84u27k881m 27 + 881 30 + 818 2939 főúti

2083 84 84u31k406m 31 + 406 33 + 252 1837 főúti

2084 84 84u33k252m 33 + 252 35 + 612 2445 főúti

2085 84 84u35k612m 35 + 612 36 + 212 598 főúti

2086 84 84u36k212m 36 + 212 39 + 289 3075 főúti

2087 84 84u39k289m 39 + 289 41 + 494 2258 főúti

2088 84 84u41k578m 41 + 578 44 + 446 2939 főúti

2089 84 84u44k446m 44 + 446 46 + 846 2403 főúti

2090 84 84u46k846m 46 + 846 47 + 822 962 főúti

2091 84 84u47k822m 47 + 822 48 + 918 1108 főúti

2092 84 84u48k918m 48 + 918 50 + 876 1960 főúti

2093 84 84u50k876m 50 + 876 52 + 567 1688 főúti

2094 84 84u52k567m 52 + 567 57 + 744 5190 főúti

2095 84 84u57k744m 57 + 744 60 + 274 2545 főúti

2096 84 84u60k274m 60 + 274 61 + 823 1558 főúti

2097 84 84u61k823m 61 + 823 65 + 171 3363 főúti

2098 84 84u65k171m 65 + 171 67 + 289 2138 főúti

2099 84 84u67k289m 67 + 289 67 + 896 595 főúti

2100 84 84u67k896m 67 + 896 68 + 227 331 főúti

2101 84 84u69k740m 69 + 740 70 + 205 465 főúti

2102 84 84u70k205m 70 + 205 73 + 421 3211 főúti

2103 84 84u73k421m 73 + 421 73 + 621 200 főúti

2104 84 84u74k252m 74 + 252 75 + 538 1305 főúti

2105 84 84u75k538m 75 + 538 75 + 803 261 főúti

2106 84 84u75k803m 75 + 803 76 + 264 491 főúti

2107 84 84u76k264m 76 + 264 78 + 612 2345 főúti

2108 84 84u78k944m 78 + 944 81 + 250 2314 főúti
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2109 84 84u81k250m 81 + 250 82 + 174 929 főúti

2110 84 84u82k174m 82 + 174 82 + 544 366 főúti

2111 84 84u82k544m 82 + 544 84 + 214 1661 főúti

2112 84 84u85k682m 85 + 682 88 + 250 2033 főúti

2113 84 84u88k250m 88 + 250 89 + 459 1301 főúti

2114 84 84u90k142m 90 + 142 92 + 613 2438 főúti

2115 84 84u92k613m 92 + 613 95 + 318 2679 főúti

2116 84 84u96k482m 96 + 482 99 + 754 3299 főúti

2117 84 84u101k873m 101 + 873 105 + 881 4003 főúti

2118 84 84u105k881m 105 + 881 106 + 869 958 főúti

2119 84 84u106k869m 106 + 869 107 + 176 296 főúti

2120 84 84u107k176m 107 + 176 108 + 016 1410 főúti

2121 84 84u109k872m 109 + 872 110 + 140 277 főúti

2122 84 84u110k140m 110 + 140 113 + 864 3715 főúti

2123 84 84u114k820m 114 + 820 116 + 468 1668 főúti

2124 84 84u116k468m 116 + 468 116 + 674 206 főúti

2125 84 84u116k674m 116 + 674 118 + 052 1639 főúti

2126 84 84u118k446m 118 + 446 119 + 406 1004 főúti

2127 84 84u123k754m 123 + 754 128 + 559 4689 főúti

2128 85 85u0k0m 0 + 000 1 + 707 1711 főúti

2129 85 85u1k707m 1 + 707 1 + 1086 283 főúti

2130 85 85u1k1086m 1 + 1086 5 + 280 3249 főúti

2131 85 85u5k280m 5 + 280 9 + 542 4485 főúti

2132 85 85u9k542m 9 + 542 11 + 320 1960 főúti

2133 85 85u12k834m 12 + 834 14 + 183 1346 főúti

2134 85 85u14k183m 14 + 183 17 + 551 3374 főúti

2135 85 85u17k551m 17 + 551 17 + 970 395 főúti

2136 85 85u17k970m 17 + 970 18 + 311 287 főúti

2137 85 85u18k311m 18 + 311 18 + 1029 715 főúti

2138 85 85u18k1029m 18 + 1029 20 + 788 2210 főúti

2139 85 85u20k788m 20 + 788 22 + 139 1353 főúti

2140 85 85u22k139m 22 + 139 22 + 654 513 főúti

2141 85 85u22k654m 22 + 654 23 + 687 1268 főúti

2142 85 85u23k687m 23 + 687 24 + 622 928 főúti

2143 85 85u28k309m 28 + 309 28 + 817 506 főúti

2144 85 85u30k503m 30 + 503 31 + 019 516 főúti

2145 85 85u31k019m 31 + 019 32 + 925 1926 főúti

2146 85 85u32k925m 32 + 925 35 + 762 2837 főúti

2147 85 85u36k316m 36 + 316 37 + 897 1587 főúti

2148 85 85u37k897m 37 + 897 42 + 077 4171 főúti

2149 85 85u44k966m 44 + 966 46 + 092 1118 főúti

2150 85 85u47k584m 47 + 584 49 + 304 1708 főúti

2151 85 85u49k304m 49 + 304 51 + 713 2397 főúti

2152 85 85u51k713m 51 + 713 52 + 006 300 főúti

2153 85 85u52k6m 52 + 006 53 + 334 1309 főúti

2154 85 85u53k334m 53 + 334 54 + 371 1038 főúti

2155 85 85u55k943m 55 + 943 59 + 942 3898 főúti
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2156 85 85u59k942m 59 + 942 62 + 794 2850 főúti

2157 85 85u62k794m 62 + 794 63 + 713 910 főúti

2158 85 85u63k713m 63 + 713 64 + 600 884 főúti

2159 85 85u64k600m 64 + 600 65 + 324 737 főúti

2160 85 85u66k478m 66 + 478 68 + 016 1500 főúti

2161 85 85u69k233m 69 + 233 70 + 500 1238 főúti

2162 86 86u0k0m 0 + 000 2 + 349 2348 főúti

2163 86 86u2k349m 2 + 349 4 + 184 1864 főúti

2164 86 86u4k184m 4 + 184 11 + 062 6804 főúti

2165 86 86u11k62m 11 + 062 13 + 198 2148 főúti

2166 86 86u14k1008m 14 + 1008 15 + 984 993 főúti

2167 86 86u16k914m 16 + 914 17 + 055 121 főúti

2168 86 86u17k55m 17 + 055 19 + 438 2394 főúti

2169 86 86u21k765m 21 + 765 27 + 708 5985 főúti

2170 86 86u27k708m 27 + 708 28 + 266 717 főúti

2171 86 86u28k266m 28 + 266 33 + 480 5067 főúti

2172 86 86u33k480m 33 + 480 34 + 550 915 főúti

2173 86 86u34k550m 34 + 550 38 + 143 3637 főúti

2174 86 86u38k143m 38 + 143 41 + 354 3398 főúti

2175 86 86u41k412m 41 + 412 46 + 571 5772 főúti

2176 86 86u46k571m 46 + 571 48 + 722 2158 főúti

2177 86 86u48k722m 48 + 722 50 + 822 2051 főúti

2178 86 86u50k822m 50 + 822 51 + 709 887 főúti

2179 86 86u51k709m 51 + 709 52 + 655 946 főúti

2180 86 86u52k655m 52 + 655 55 + 261 2606 főúti

2181 86 86u55k579m 55 + 579 56 + 320 722 főúti

2182 86 86u56k320m 56 + 320 63 + 087 6867 főúti

2183 86 86u63k87m 63 + 087 69 + 039 5927 főúti

2184 86 86u69k39m 69 + 039 71 + 780 2732 főúti

2185 86 86u71k780m 71 + 780 76 + 985 5204 főúti

2186 86 86u77k774m 77 + 774 79 + 155 1381 főúti

2187 86 86u79k427m 79 + 427 81 + 233 1800 főúti

2188 86 86u81k233m 81 + 233 82 + 096 852 főúti

2189 86 86u82k96m 82 + 096 82 + 514 440 főúti

2190 86 86u82k514m 82 + 514 83 + 637 1113 főúti

2191 86 86u83k975m 83 + 975 84 + 472 497 főúti

2192 86 86u84k472m 84 + 472 85 + 348 876 főúti

2193 86 86u86k444m 86 + 444 89 + 263 2825 főúti

2194 86 86u89k263m 89 + 263 90 + 591 1320 főúti

2195 86 86u90k591m 90 + 591 91 + 319 728 főúti

2196 86 86u91k319m 91 + 319 93 + 085 1772 főúti

2197 86 86u93k85m 93 + 085 93 + 969 890 főúti

2198 86 86u94k936m 94 + 936 95 + 891 952 főúti

2199 86 86u95k891m 95 + 891 99 + 402 3505 főúti

2200 86 86u100k998m 100 + 998 102 + 837 1841 főúti

2201 86 86u103k434m 103 + 434 106 + 085 2651 főúti

2202 86 86u106k85m 106 + 085 106 + 318 241 főúti
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2203 86 86u107k803m 107 + 803 108 + 402 597 főúti

2204 86 86u108k402m 108 + 402 110 + 254 1849 főúti

2205 86 86u111k342m 111 + 342 111 + 727 380 főúti

2206 86 86u111k727m 111 + 727 114 + 426 2704 főúti

2207 86 86u115k629m 115 + 629 119 + 049 3412 főúti

2208 86 86u120k946m 120 + 946 122 + 839 1900 főúti

2209 86 86u122k839m 122 + 839 123 + 447 610 főúti

2210 86 86u123k447m 123 + 447 127 + 656 4212 főúti

2211 86 86u127k656m 127 + 656 129 + 427 1768 főúti

2212 86 86u129k427m 129 + 427 133 + 332 3901 főúti

2213 86 86u135k539m 135 + 539 138 + 932 3393 főúti

2214 86 86u140k601m 140 + 601 143 + 418 2817 főúti

2215 86 86u143k418m 143 + 418 144 + 811 1395 főúti

2216 86 86u146k613m 146 + 613 147 + 303 690 főúti

2217 86 86u147k303m 147 + 303 147 + 597 288 főúti

2218 86 86u147k597m 147 + 597 152 + 143 4441 főúti

2219 86 86u157k239m 157 + 239 160 + 125 2886 főúti

2220 86 86u160k125m 160 + 125 162 + 495 2370 főúti

2221 86 86u164k644m 164 + 644 166 + 752 2108 főúti

2222 86 86u166k752m 166 + 752 167 + 718 966 főúti

2223 86 86u167k718m 167 + 718 176 + 721 9003 főúti

2224 86 86u179k308m 179 + 308 183 + 380 4072 főúti

2225 86 86u183k380m 183 + 380 184 + 200 820 főúti

2226 86 86u184k200m 184 + 200 188 + 642 4441 főúti

2227 86 86u188k642m 188 + 642 189 + 814 1172 főúti

2228 87 87u0k0m 0 + 000 0 + 719 717 főúti

2229 87 87u0k719m 0 + 719 4 + 166 3458 főúti

2230 87 87u4k457m 4 + 457 8 + 613 4124 főúti

2231 87 87u8k613m 8 + 613 13 + 199 4575 főúti

2232 87 87u14k904m 14 + 904 15 + 595 689 főúti

2233 87 87u15k595m 15 + 595 17 + 088 1490 főúti

2234 87 87u17k88m 17 + 088 18 + 361 1271 főúti

2235 87 87u18k361m 18 + 361 22 + 932 4575 főúti

2236 87 87u22k3745m 22 + 3745 26 + 401 686 főúti

2237 87 87u26k425m 26 + 425 26 + 682 256 főúti

2238 87 87u26k682m 26 + 682 28 + 683 2153 főúti

2239 87 87u29k984m 29 + 984 31 + 243 1317 főúti

2240 87 87u31k290m 31 + 290 37 + 484 6257 főúti

2241 87 87u37k484m 37 + 484 37 + 703 229 főúti

2242 87 87u40k786m 40 + 786 43 + 687 2916 főúti

2243 87 87u43k687m 43 + 687 45 + 092 1407 főúti

2244 87 87u45k706m 45 + 706 45 + 817 113 főúti

2245 87 87u45k817m 45 + 817 50 + 231 4411 főúti

2246 88 88u0k0m 0 + 000 0 + 156 155 főúti

2247 88 88u0k156m 0 + 156 0 + 839 684 főúti

2248 88 88u0k839m 0 + 839 3 + 397 2562 főúti

2249 88 88u3k397m 3 + 397 4 + 712 1390 főúti
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2250 88 88u4k712m 4 + 712 10 + 259 5551 főúti

2251 88 88u10k259m 10 + 259 10 + 537 294 főúti

2252 88 88u10k537m 10 + 537 11 + 505 1051 főúti

2253 89 89u0k0m 0 + 000 0 + 320 344 főúti

2254 89 89u0k596m 0 + 596 4 + 224 3632 főúti

2255 89 89u4k224m 4 + 224 9 + 895 5622 főúti

2256 89 89u9k895m 9 + 895 10 + 739 843 főúti

2257 89 89u10k739m 10 + 739 12 + 393 1639 főúti

2258 101 101u0k0m 0 + 000 1 + 148 1748 főúti

2259 102 102u0k0m 0 + 000 4 + 281 4281 főúti

2260 102 102u9k187m 9 + 187 10 + 928 1753 főúti

2261 102 102u12k11m 12 + 011 15 + 619 3597 főúti

2262 102 102u17k386m 17 + 386 20 + 746 3373 főúti

2263 111 111u2k44m 2 + 044 3 + 242 1214 főúti

2264 117 117u0k0m 0 + 000 0 + 689 679 főúti

2265 117 117u0k689m 0 + 689 2 + 301 1635 főúti

2266 117 117u2k301m 2 + 301 6 + 926 4593 főúti

2267 117 117u6k926m 6 + 926 7 + 136 209 főúti

2268 117 117u7k948m 7 + 948 10 + 289 2338 főúti

2269 117 117u10k289m 10 + 289 12 + 579 2281 főúti

2270 117 117u12k579m 12 + 579 15 + 161 2599 főúti

2271 132 132u2k153m 2 + 153 3 + 598 1515 főúti

2272 222 222u0k0m 0 + 000 0 + 172 217 főúti

2273 251 251u0k145m 0 + 145 0 + 995 850 főúti

2274 251 251u0k995m 0 + 995 4 + 352 3325 főúti

2275 253 253u0k159m 0 + 159 0 + 879 720 főúti

2276 253 253u0k879m 0 + 879 2 + 138 1296 főúti

2277 253 253u2k194m 2 + 194 8 + 325 6160 főúti

2278 253 253u8k325m 8 + 325 12 + 123 3826 főúti

2279 302 302u0k0m 0 + 000 2 + 786 3056 főúti

2280 304 304u0k970m 0 + 970 2 + 324 1270 főúti

2281 304 304u2k324m 2 + 324 3 + 527 1344 főúti

2282 306 306u0k0m 0 + 000 2 + 261 2743 főúti

2283 311 311u1k491m 1 + 491 2 + 742 1251 főúti

2284 311 311u2k742m 2 + 742 7 + 631 4889 főúti

2285 311 311u7k631m 7 + 631 10 + 522 2891 főúti

2286 311 311u12k459m 12 + 459 13 + 027 568 főúti

2287 311 311u13k27m 13 + 027 14 + 058 1031 főúti

2288 311 311u17k175m 17 + 175 17 + 586 411 főúti

2289 311 311u17k586m 17 + 586 20 + 781 3264 főúti

2290 311 311u20k781m 20 + 781 21 + 683 902 főúti

2291 311 311u21k683m 21 + 683 27 + 442 5758 főúti

2292 311 311u27k442m 27 + 442 28 + 507 1065 főúti

2293 311 311u28k507m 28 + 507 31 + 037 2557 főúti

2294 311 311u31k98m 31 + 098 31 + 564 514 főúti

2295 331 331u0k0m 0 + 000 0 + 126 126 főúti

2296 331 331u0k126m 0 + 126 3 + 282 3161 főúti
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2297 331 331u3k327m 3 + 327 4 + 625 1308 főúti

2298 338 338u0k0m 0 + 0 2 + 200 2200 főúti

2299 338 338u2k266m 2 + 266 3 + 525 1276 főúti

2300 338 338u3k525m 3 + 525 5 + 333 1859 főúti

2301 338 338u5k373m 5 + 373 6 + 760 1401 főúti

2302 338 338u6k802m 6 + 802 10 + 517 3780 főúti

2303 351 351u0k0m 0 + 000 1 + 590 1590 főúti

2304 351 351u1k590m 1 + 590 5 + 213 3624 főúti

2305 351 351u5k213m 5 + 213 8 + 297 3084 főúti

2306 354 354u0k197m 0 + 197 3 + 817 3621 főúti

2307 354 354u3k817m 3 + 817 15 + 425 11600 főúti

2308 381 381u0k413m 0 + 413 0 + 976 567 főúti

2309 381 381u0k976m 0 + 976 5 + 459 4547 főúti

2310 381 381u6k492m 6 + 492 8 + 547 2076 főúti

2311 381 381u8k547m 8 + 547 9 + 166 587 főúti

2312 381 381u9k166m 9 + 166 11 + 287 2113 főúti

2313 381 381u12k319m 12 + 319 16 + 051 3719 főúti

2314 381 381u18k27m 18 + 027 19 + 564 1531 főúti

2315 381 381u22k416m 22 + 416 24 + 123 1706 főúti

2316 381 381u24k123m 24 + 123 27 + 239 3111 főúti

2317 381 381u27k903m 27 + 903 32 + 013 4186 főúti

2318 381 381u33k545m 33 + 545 35 + 924 2261 főúti

2319 381 381u35k924m 35 + 924 40 + 634 4828 főúti

2320 381 381u43k327m 43 + 327 47 + 077 3746 főúti

2321 381 381u47k077m 47 + 077 47 + 235 183 főúti

2322 401 401u0k0m 0 + 000 1 + 183 1186 főúti

2323 403 403u1k200m 1 + 200 6 + 462 5955 főúti

2324 403 403u6k550m 6 + 550 14 + 008 7531 főúti

2325 403 403u14k8m 14 + 008 14 + 995 955 főúti

2326 404 404u0k0m 0 + 000 1 + 922 1922 főúti

2327 405 405u0k172m 0 + 172 0 + 576 385 főúti

2328 405 405u0k576m 0 + 576 1 + 054 453 főúti

2329 405 405u1k54m 1 + 054 2 + 766 1712 főúti

2330 405 405u2k766m 2 + 766 7 + 784 5017 főúti

2331 405 405u7k784m 7 + 784 9 + 785 2001 főúti

2332 405 405u9k785m 9 + 785 11 + 069 1288 főúti

2333 405 405u11k69m 11 + 069 14 + 477 3401 főúti

2334 405 405u14k477m 14 + 477 17 + 133 2655 főúti

2335 405 405u17k133m 17 + 133 18 + 058 911 főúti

2336 406 406u0k0m 0 + 000 3 + 556 3318 főúti

2337 427 427u0k233m 0 + 233 0 + 545 312 főúti

2338 427 427u0k545m 0 + 545 2 + 717 2172 főúti

2339 430 430u0k287m 0 + 287 3 + 165 2739 főúti

2340 430 430u3k165m 3 + 165 3 + 593 408 főúti

2341 430 430u3k593m 3 + 593 5 + 007 1417 főúti

2342 430 430u5k7m 5 + 007 6 + 068 1059 főúti

2343 430 430u6k68m 6 + 068 7 + 626 1605 főúti
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2344 431 431u0k0m 0 + 000 1 + 190 1188 főúti

2345 431 431u1k190m 1 + 190 2 + 843 1652 főúti

2346 431 431u2k843m 2 + 843 5 + 710 2856 főúti

2347 441 441u3k224m 3 + 224 3 + 800 585 főúti

2348 441 441u3k800m 3 + 800 4 + 664 855 főúti

2349 441 441u4k664m 4 + 664 8 + 560 3894 főúti

2350 441 441u8k560m 8 + 560 10 + 592 2028 főúti

2351 441 441u10k592m 10 + 592 14 + 407 3815 főúti

2352 441 441u18k482m 18 + 482 25 + 600 7119 főúti

2353 441 441u25k600m 25 + 600 28 + 324 2739 főúti

2354 442 442u6k613m 6 + 613 7 + 764 1139 főúti

2355 442 442u9k771m 9 + 771 12 + 381 2610 főúti

2356 442 442u14k66m 14 + 066 16 + 972 2899 főúti

2357 442 442u16k972m 16 + 972 18 + 065 1101 főúti

2358 442 442u18k992m 18 + 992 23 + 012 4044 főúti

2359 442 442u23k950m 23 + 950 26 + 811 2843 főúti

2360 442 442u26k811m 26 + 811 31 + 064 4275 főúti

2361 442 442u31k64m 31 + 064 35 + 055 3967 főúti

2362 442 442u35k214m 35 + 214 35 + 752 617 főúti

2363 442 442u35k865m 35 + 865 38 + 067 2473 főúti

2364 443 443u1k299m 1 + 299 1 + 670 371 főúti

2365 443 443u1k670m 1 + 670 2 + 375 753 főúti

2366 443 443u2k375m 2 + 375 3 + 350 971 főúti

2367 443 443u3k350m 3 + 350 3 + 984 634 főúti

2368 443 443u3k984m 3 + 984 4 + 751 774 főúti

2369 443 443u4k751m 4 + 751 9 + 844 5099 főúti

2370 443 443u9k844m 9 + 844 10 + 640 786 főúti

2371 443 443u10k640m 10 + 640 11+ 646 1007 főúti

2372 443 443u11k646m 11+ 646 13 + 681 2030 főúti

2373 443 443u13k681m 13 + 681 14 + 268 586 főúti

2374 443 443u14k268m 14 + 268 14 + 863 594 főúti

2375 443 443u14k863m 14 + 863 15 + 226 361 főúti

2376 443 443u15k226m 15 + 226 16 + 022 772 főúti

2377 443 443u16k22m 16 + 022 16 + 856 833 főúti

2378 443 443u16k856m 16 + 856 17 + 790 932 főúti

2379 443 443u17k790m 17 + 790 18 + 286 498 főúti

2380 443 443u18k286m 18 + 286 19 + 060 768 főúti

2381 443 443u19k60m 19 + 060 19 + 333 289 főúti

2382 444 444u5k413m 5 + 413 7 + 324 1910 főúti

2383 444 444u7k324m 7 + 324 10 + 707 3364 főúti

2384 444 444u10k707m 10 + 707 12 + 530 1787 főúti

2385 445 445u0k42m 0 + 042 0 + 889 847 főúti

2386 445 445u0k889m 0 + 889 5 + 271 4387 főúti

2387 445 445u5k271m 5 + 271 9 + 780 4509 főúti

2388 445 445u9k780m 9 + 780 11 + 333 1550 főúti

2389 445 445u11k333m 11 + 333 12 + 246 913 főúti

2390 445 445u12k246m 12 + 246 13 + 250 1003 főúti
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2391 445 445u13k250m 13 + 250 13 + 561 311 főúti

2392 446 446u5k955m 5 + 955 6 + 600 671 főúti

2393 448 448u0k70m 0 + 070 0 + 321 306 főúti

2394 448 448u0k392m 0 + 392 3 + 695 3332 főúti

2395 448 448u3k695m 3 + 695 5 + 589 1894 főúti

2396 448 448u5k589m 5 + 589 5 + 875 320 főúti

2397 451 451u0k0m 0 + 000 1 + 655 1706 főúti

2398 451 451u1k655m 1 + 655 2 + 401 746 főúti

2399 451 451u2k401m 2 + 401 3 + 190 789 főúti

2400 451 451u3k190m 3 + 190 3 + 643 453 főúti

2401 451 451u3k643m 3 + 643 8 + 882 5400 főúti

2402 451 451u9k950m 9 + 950 14 + 034 4047 főúti

2403 451 451u14k34m 14 + 034 20 + 712 6792 főúti

2404 451 451u20k712m 20 + 712 22 + 152 1437 főúti

2405 451 451u22k386m 22 + 386 24 + 299 1927 főúti

2406 451 451u24k299m 24 + 299 25 + 944 1639 főúti

2407 451 451u25k944m 25 + 944 26 + 907 952 főúti

2408 451 451u26k963m 26 + 963 27 + 150 214 főúti

2409 451 451u27k150m 27 + 150 34 + 003 6647 főúti

2410 451 451u34k3m 34 + 003 34 + 568 526 főúti

2411 451 451u34k590m 34 + 590 42 + 060 7771 főúti

2412 451 451u42k60m 42 + 060 42 + 457 394 főúti

2413 470 470u0k858m 0 + 858 7 + 367 6477 főúti

2414 470 470u12k708m 12 + 708 12 + 916 208 főúti

2415 470 470u12k916m 12 + 916 13 + 722 805 főúti

2416 470 470u13k722m 13 + 722 14 + 504 783 főúti

2417 470 470u14k504m 14 + 504 15 + 287 781 főúti

2418 470 470u15k287m 15 + 287 15 + 925 636 főúti

2419 470 470u15k925m 15 + 925 18 + 123 2189 főúti

2420 470 470u18k123m 18 + 123 19 + 335 1238 főúti

2421 470 470u19k405m 19 + 405 20 + 123 767 főúti

2422 471 471u2k780m 2 + 780 3 + 691 911 főúti

2423 471 471u3k691m 3 + 691 5 + 606 1916 főúti

2424 471 471u5k606m 5 + 606 6 + 663 1057 főúti

2425 471 471u6k663m 6 + 663 7 + 752 1080 főúti

2426 471 471u7k752m 7 + 752 11 + 577 3845 főúti

2427 471 471u11k577m 11 + 577 15 + 520 3965 főúti

2428 471 471u15k520m 15 + 520 19 + 973 5002 főúti

2429 471 471u21k451m 21 + 451 24 + 990 3541 főúti

2430 471 471u29k160m 29 + 160 32 + 658 3484 főúti

2431 471 471u34k619m 34 + 619 36 + 676 2020 főúti

2432 471 471u38k200m 38 + 200 43 + 301 5121 főúti

2433 471 471u46k410m 46 + 410 50 + 240 3832 főúti

2434 471 471u54k652m 54 + 652 56 + 806 2167 főúti

2435 471 471u58k272m 58 + 272 62 + 243 3953 főúti

2436 471 471u62k243m 62 + 243 65 + 795 3566 főúti

2437 471 471u67k548m 67 + 548 70 + 000 2453 főúti
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2438 471 471u70k0m 70 + 000 70 + 762 752 főúti

2439 471 471u72k458m 72 + 458 73 + 026 547 főúti

2440 472 472u200k704m 200 + 704 204 + 466 3770 főúti

2441 474 474u0k0m 0 + 000 2 + 537 2539 főúti

2442 474 474u9k339m 9 + 339 12 + 557 3172 főúti

2443 481 481u0k0m 0 + 0 5 + 482 5482 főúti

2444 491 491u0k540m 0 + 540 2 + 845 2356 főúti

2445 491 491u2k845m 2 + 845 3 + 235 382 főúti

2446 491 491u4k827m 4 + 827 8 + 490 3629 főúti

2447 491 491u10k522m 10 + 522 13 + 176 2662 főúti

2448 491 491u14k140m 14 + 140 16 + 297 2171 főúti

2449 491 491u16k705m 16 + 705 22 + 389 5700 főúti

2450 491 491u23k903m 23 + 903 26 + 875 2973 főúti

2451 491 491u29k11m 29 + 011 29 + 517 503 főúti

2452 491 491u30k912m 30 + 912 31 + 106 172 főúti

2453 491 491u31k106m 31 + 106 35 + 556 4472 főúti

2454 491 491u35k556m 35 + 556 36 + 958 1421 főúti

2455 491 491u37k719m 37 + 719 37 + 980 155 főúti

2456 493 493u0k0m 0 + 000 5 + 613 5613 főúti

2457 493 493u8k272m 8 + 272 8 + 503 231 főúti

2458 493 493u8k503m 8 + 503 8 + 725 224 főúti

2459 493 493u9k60m 9 + 060 12 + 267 3188 főúti

2460 493 493u8k725m 8 + 725 9 + 060 335 főúti

2461 493 493u12k267m 12 + 267 13 + 289 1022 főúti

2462 493 493u14k585m 14 + 585 18 + 268 3683 főúti

2463 493 493u18k268m 18 + 268 18 + 749 481 főúti

2464 502 502u0k0m 0 + 000 2 + 200 2226 főúti

2465 502 502u2k250m 2 + 250 4 + 545 2321 főúti

2466 502 502u4k747m 4 + 747 6 + 076 1366 főúti

2467 510 510u20k708m 20 + 708 21 + 270 561 főúti

2468 510 510u23k239m 23 + 239 25 + 145 1906 főúti

2469 510 510u25k145m 25 + 145 25 + 621 466 főúti

2470 511 511u0k0m 0 + 000 2 + 390 2435 főúti

2471 511 511u2k390m 2 + 390 3 + 585 1195 főúti

2472 513 513u0k0m 0 + 000 1 + 729 1745 főúti

2473 513 513u4k512m 4 + 512 5 + 983 1473 főúti

2474 513 513u5k983m 5 + 983 7 + 854 1885 főúti

2475 541 541u2k320m 2 + 320 3 + 575 1295 főúti

2476 542 542u0k0m 0 + 000 3 + 546 3550 főúti

2477 542 542u3k560m 3 + 560 7 + 457 3910 főúti

2478 542 542u7k457m 7 + 457 9 + 446 2027 főúti

2479 551 551u99k885m 99 + 885 100 + 267 405 főúti

2480 578 578u0k220m 0 + 220 0 + 650 430 főúti

2481 578 578u0k878m 0 + 878 1 + 096 218 főúti

2482 578 578u1k96m 1 + 096 1 + 966 854 főúti

2483 578 578u2k138m 2 + 138 3 + 206 1096 főúti

2484 578 578u3k206m 3 + 206 4 + 273 1095 főúti
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2485 578 578u4k273m 4 + 273 8 + 780 4346 főúti

2486 610 610u0k0m 0 + 000 0 + 558 614 főúti

2487 610 610u0k558m 0 + 558 4 + 528 3988 főúti

2488 610 610u4k528m 4 + 528 4 + 890 366 főúti

2489 610 610u10k103m 10 + 103 10 + 683 575 főúti

2490 610 610u10k683m 10 + 683 12 + 816 2135 főúti

2491 610 610u12k816m 12 + 816 13 + 987 1171 főúti

2492 610 610u15k718m 15 + 718 15 + 967 295 főúti

2493 611 611u1k742m 1 + 742 2 + 546 812 főúti

2494 611 611u2k546m 2 + 546 5 + 148 2611 főúti

2495 611 611u6k487m 6 + 487 8 + 315 1492 főúti

2496 611 611u9k645m 9 + 645 10 + 847 1194 főúti

2497 611 611u10k847m 10 + 847 12 + 675 1878 főúti

2498 611 611u12k675m 12 + 675 14 + 163 1479 főúti

2499 631 631u0k0m 0 + 000 3 + 245 3251 főúti

2500 631 631u3k245m 3 + 245 4 + 659 1380 főúti

2501 651 651u0k0m 0 + 000 6 + 085 6142 főúti

2502 651 651u6k85m 6 + 085 9 + 513 3441 főúti

2503 681 681u3k630m 3 + 630 18 + 102 14467 főúti

2504 681 681u20k711m 20 + 711 26 + 510 5798 főúti

2505 710 710u0k0m 0 + 000 0 + 1996 2508 főúti

2506 710 710u0k1996m 0 + 1996 2 + 828 2860 főúti

2507 710 710u2k828m 2 + 828 5 + 342 2513 főúti

2508 710 710u5k342m 5 + 342 6 + 681 1339 főúti

2509 710 710u6k681m 6 + 681 12 + 457 5774 főúti

2510 710 710u12k457m 12 + 457 14 + 430 1974 főúti

2511 760 760u0k0m 0 + 000 1 + 863 1863 főúti

2512 760 760u1k863m 1 + 863 3 + 251 1340 főúti

2513 760 760u3k251m 3 + 251 6 + 294 3074 főúti

2514 760 760u6k294m 6 + 294 8 + 325 2682 főúti

2515 801 801u4k230m 4 + 230 6 +124 1857 főúti

2516 811 811u4k800m 4 + 800 7 + 434 2500 főúti

2517 811 811u7k434m 7 + 434 11 + 317 3877 főúti

2518 811 811u11k317m 11 + 317 17 + 821 6494 főúti

2519 811 811u19k840m 19 + 840 25 + 425 5544 főúti

2520 811 811u27k711m 27 + 711 34 + 529 6729 főúti

2521 811 811u36k353m 36 + 353 36 + 747 397 főúti

2522 811 811u40k4m 40 + 004 40 + 175 171 főúti

2523 811 811u40k175m 40 + 175 42 + 345 2173 főúti

2524 813 813u0k27m 0 + 027 1 + 281 1309 főúti

2525 813 813u1k369m 1 + 369 3 + 025 1712 főúti

2526 813 813u3k118m 3 + 118 4 + 468 1412 főúti

2527 813 813u4k500m 4 + 500 5 + 860 1456 főúti

2528 813 813u5k948m 5 + 948 6 + 882 1007 főúti

2529 813 813u6k942m 6 + 942 7 + 307 455 főúti

2530 813 813u7k384m 7 + 384 8 + 125 792 főúti

2531 813 813u8k125m 8 + 125 10 + 940 2876 főúti
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2532 813 813u10k940m 10 + 940 11 + 960 1033 főúti

2533 813 813u11k960m 11 + 960 13 + 300 1353 főúti

2534 830 830u0k0m 0 + 000 0 + 265 227 főúti

2535 830 830u0k265m 0 + 265 3 + 090 2720 főúti

2536 830 830u4k493m 4 + 493 5 + 760 1206 főúti

2537 830 830u5k760m 5 + 760 6 + 643 905 főúti

2538 832 832u0k0m 0 + 000 0 + 407 426 főúti

2539 832 832u1k34m 1 + 034 5 + 210 4166 főúti

2540 832 832u6k502m 6 + 502 7 + 017 514 főúti

2541 832 832u7k17m 7 + 017 7 + 290 290 főúti

2542 832 832u7k290m 7 + 290 10 + 151 2849 főúti

2543 832 832u10k151m 10 + 151 10 + 647 498 főúti

2544 832 832u12k540m 12 + 540 17 + 147 4610 főúti

2545 832 832u17k147m 17 + 147 17 + 970 823 főúti

2546 832 832u20k279m 20 + 279 23 + 413 3132 főúti

2547 832 832u24k387m 24 + 387 26 + 011 1665 főúti

2548 832 832u27k335m 27 + 335 27 + 2936 2603 főúti

2549 832 832u27k2936m 27 + 2936 30 + 1788 1831 főúti

2550 834 834u0k0m 0 + 000 0 + 930 945 főúti

2551 834 834u2k25m 2 + 025 3 + 856 1825 főúti

2552 834 834u3k856m 3 + 856 4 + 759 900 főúti

2553 834 834u4k759m 4 + 759 5 + 455 688 főúti

2554 834 834u5k455m 5 + 455 6 + 573 1118 főúti

2555 834 834u8k626m 8 + 626 11 + 934 3307 főúti

2556 834 834u13k330m 13 + 330 19 + 205 5878 főúti

2557 834 834u19k205m 19 + 205 20 + 247 955 főúti

2558 834 834u21k306m 21 + 306 24 + 645 3332 főúti

2559 834 834u24k645m 24 + 645 25 + 104 462 főúti

2560 834 834u27k277m 27 + 277 27 + 426 138 főúti

2561 834 834u27k426m 27 + 426 29 + 949 2512 főúti

2562 834 834u30k706m 30 + 706 31 + 743 1033 főúti

2563 834 834u31k743m 31 + 743 32 + 486 742 főúti

2564 834 834u33k606m 33 + 606 35 + 774 2160 főúti

2565 834 834u36k941m 36 + 941 37 + 975 1028 főúti

2566 834 834u37k975m 37 + 975 40 + 886 2963 főúti

2567 861 861u0k99m 0 + 099 0 + 444 351 főúti

2568 861 861u0k444m 0 + 444 2 + 029 1572 főúti
”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 62/2021. (XII. 22.) ITM rendelete
a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról 
szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés g)  pont 1.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  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 használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 
45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 62/2021. (XII. 22.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelethez

A díjfizetés ellenében használható gyorsforgalmi útszakaszok

A B C D E F G H

 
Megye jogosultság 

megnevezése
Gyorsforgalmi út száma

Útszakasz kezdete Útszakasz vége

Szelvényszám
Csomópont 

száma
Csomópont neve Szelvényszám Csomópont száma Csomópont neve

1. Bács-Kiskun M5 52+680 53 Örkény csomópont 139+300 140 Kistelek csomópont

2. Baranya M6 161+967 163 Bátaszék csomópont 189+867 191 M6-M60 csomópont

3. Baranya M60 0+000 – M60-M6 csomópont 29+174 30 Pécs nyugat csomópont

4.
Borsod-Abaúj-

Zemplén
M3 113+350 114 Füzesabony csomópont 174+850 175 Polgár csomópont

5.
Borsod-Abaúj-

Zemplén
M30 1+550 2 M30-M3 csomópont  23+390 24  Miskolc dél csomópont

6. 
Borsod-Abaúj-

Zemplén
M30 32+050 33

Miskolc észak  
csomópont

88+546 – Tornyosnémeti, országhatár

7. Csongrád-Csanád M5 113+500 114
Kiskunfélegyháza dél 

csomópont
173+894 – Röszke, országhatár

8. Csongrád-Csanád M43 0+800 – Szeged észak csomópont 57+727 – Csanádpalota, országhatár

9. Fejér M1 26+400 27
Herceghalom 

csomópont
55+975 56

Tatabánya-Óváros 
csomópont

10. Fejér M6 24+000 25
Százhalombatta észak 

csomópont
97+300 98 Paks észak csomópont

11. Fejér M7 23+000 23 Pusztazámor csomópont 90+000 90 Balatonvilágos csomópont

12. Győr-Moson-Sopron M1 93+580 94 Bábolna csomópont 171+1406 – Hegyeshalom, országhatár

13. Győr-Moson-Sopron M15 0+708 – M15-M1 csomópont 14+505 – Rajka, országhatár

14. Győr-Moson-Sopron M19 0+000 – Győr kelet csomópont 9+761 – Győr centrum csomópont

15. Győr-Moson-Sopron M85 0+000 – Győr nyugat csomópont 88+510 89 Sopron-észak csomópont
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16. Győr-Moson-Sopron M86 115+554 116 Répcelak csomópont 148+481 – Csorna észak csomópont

17. Hajdú-Bihar M3 164+250 164 Hejőkürt csomópont 220+937 221
Nyíregyháza nyugat 

csomópont

18. Hajdú-Bihar M4 211+025 211 M4-M35 csomópont 242+031 – Nagykereki, országhatár

19. Hajdú-Bihar M35 0+550 – M35-M3 csomópont 67+140 67 M35-M4 csomópont

20. Heves M25 0+000 – M25-M3 csomópont 18+568 19 Eger

21. Heves M3 38+950 39 Bag csomópont 127+750 128 Mezőkövesd csomópont

22.
Jász-Nagykun-

Szolnok
M4 93+520 94

Abony-kelet 
/ Szolnok-nyugat 

csomópont
117+270 118

Törökszentmiklós-nyugat 
csomópont

23. Komárom-Esztergom M1 47+975 48 Szárliget csomópont 111+692 112 M1-M19 csomópont

24. Komárom-Esztergom M19 0+000 – Győr kelet csomópont 5+381 5 Győrszentiván csomópont

25. Pest M0 30+779 31 M0-M5 csomópont 41+155 42 M0-M4 csomópont

26. Pest M0 68+193 69 M0-M3 csomópont 74+050 75
Dunakeszi centrum 

csomópont

27. Pest M1 7+680 – Budapest, városhatár 38+625 39 Bicske csomópont

28. Pest M2 17+300 17 M2-M0 csomópont 47+477 – Vác észak csomópont

29. Pest M3 10+121 11
Budapest, Szentmihályi 

út csomópont
54+540 55 Hatvan csomópont

30. Pest M4 20+518 21
Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 

csomópont
98+380 99

Jászberény / Szolnok-észak 
csomópont

31. Pest M5 13+000 13
Budapest, Szentlőrinci út 

csomópont
67+260 67 Lajosmizse csomópont

32. Pest M51 25+300 – M51-M0 csomópont 28+607 – M51-M5 csomópont

33. Pest M6 14+000 15
Budapest, Barackos út 

csomópont
33+500 34 Ráckeresztúr csomópont

34. Pest M7 7+680 – Budapest, városhatár 30+000 30 Martonvásár csomópont
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35. Somogy M7 90+000 90
Balatonvilágos 

csomópont
190+200 191 Zalakomár csomópont

36. Somogy M76 0+000 – Hollád csomópont 8+363 –
Keszthely-Fenékpuszta 

csomópont

37.
Szabolcs-

Szatmár-Bereg
M3 203+000 203 Hajdúnánás csomópont 279+823 280 Vásárosnamény csomópont

38. Tolna M6 74+750 75
Dunaújváros dél 

csomópont
172+552 173 Pécsvárad csomópont

39. Vas M86 80+950 81 Szombathely csomópont 123+582 124 Beled csomópont

40. Veszprém M7 80+000 80 Polgárdi csomópont 97+500 98 Siófok kelet csomópont

41. Zala M7 182+805 183 Sávoly csomópont 234+264 – Letenye, országhatár

42. Zala M70 0+200 – M70-M7 csomópont 21+264 –
Tornyiszentmiklós, 

országhatár

43. Zala M76 4+450 4
Balatonszentgyörgy 

/ Balatonberény  
csomópont

8+363 –
Keszthely-Fenékpuszta 

csomópont

”
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A külgazdasági és külügyminiszter 45/2021. (XII. 22.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló  
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B.  § E  rendeletnek a  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő 
támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 45/2021. (XII. 22.) KKM rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr.1) módosított 9.  § f )  pontja szerinti rendelkezése azon pályázatok esetében alkalmazható, 
ahol a  Módr.1  hatálybalépését megelőzően a  támogatói okiratban előírt beszámoló nem került benyújtásra, és 
a  2022.  április  30-i beruházás befejezési határidő alkalmazása érdekében a  pályázó a  bázislétszám fenntartási 
kötelezettség vonatkozásában legkésőbb 2022. január 31-ig egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot 
tesz, a  lebonyolító szerv honlapján közzétett nyilatkozat alapulvételével, amelyet az  adott támogatói okirat 
módosításának kell tekinteni.”

2. §  A KKM rendelet 9. § f ) pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. április 30-ig” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 46/2021. (XII. 22.) KKM rendelete
a Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont b) pontjában és a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) 
KKM  rendelet 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjára, 41.  § 41.  pontjára, valamint 2.  melléklete szerinti táblázat 5. sorára 
figyelemmel nyújtott Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatás (a  továbbiakban: RGT) keretein belül a  HEPA 
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint 
a  Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a  Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 163/2018. (IX. 10.) 
Korm.  rendelet] 2. § (2) bekezdésében megjelölt célországok gazdaságfejlesztési stratégiák célterületeihez tartozó 
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területén megvalósuló beruházásokat magába foglaló projektek megvalósítása érdekében nyújtott támogatások 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályaira terjed ki.

2. § (1) E rendelet alapján
a) az Európai Unió működéséről szóló  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (a  továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14.  cikke szerinti regionális 
beruházási támogatás,

b) az általános csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási 
támogatás,

c) az  általános csoportmentességi rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás,

d) az általános csoportmentességi rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
e) az  általános csoportmentességi rendelet 25.  cikke vagy az  Európai Bizottság a  kutatáshoz, fejlesztéshez 

és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló, 2014/C 198/01 számú európai 
bizottsági közleménye alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési 
kötelezettség alá eső, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk 
(3) bekezdés b) és c) pontja szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

f ) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de 
minimis) támogatás,

g) az  Európai Bizottságnak az  állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak 
a  jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, C(2020) 1863 final 
számú közleménye [módosította a  C(2020) 2215, C(2020) 3156, C(2020) 4509, C(2020) 7127, illetve 
C(2021) 564 számú bizottsági közlemény, a továbbiakban: átmeneti közlemény] szerinti támogatás

[az a)–g)  pont a  továbbiakban együtt: támogatás] a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter egyedi döntésével 
nyújtható.

 (2) E  rendelet alapján vissza nem térítendő, az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás kivételével működési 
támogatásnak nem minősülő támogatás nyújtható.

 (3) Az  (1)  bekezdés a), c), d) és g)  pontja szerinti támogatások önállóan, az  (1)  bekezdés b), e) és f )  pontja szerinti 
támogatások kapcsolódó jelleggel igényelhetők.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
 1. acélipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;
 2. alapkutatás: a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

(a továbbiakban: KFItv.) 3. § 1. pontjában meghatározott alapkutatás;
 3. alkalmazott kutatás: a KFItv. 3. § 2. pontjában meghatározott alkalmazott kutatás;
 4. azonos vagy hasonló tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti azonos 

vagy hasonló tevékenység;
 5. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

 6. áttelepítés: a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát 
és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a  legkülső 
régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU 
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelettel módosított általános csoportmentességi rendelet 
2. cikk 61a. pontja szerinti áttelepítés;
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 7. beruházó: a tervezett beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt támogatására a 6. §-nak megfelelő, a 24. § 
(2)  bekezdése szerinti támogatási kérelmet benyújtó, valamint az  igénybevétel alapján e  rendelet szerint 
támogatásban részesülő vállalkozás;

 8. együttműködési megállapodás: a szakmai támogató szerv és a beruházó támogatási jogviszony létrehozására 
irányuló szándékát és a  támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feladataikat tartalmazó kétoldalú 
dokumentum;

 9. elsődleges mezőgazdasági termelés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;
10. élelmiszerfeldolgozás: a  tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a  továbbiakban: TEÁOR’08) 

10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” kód alá tartozó tevékenység, ideértve az ugyanezen TEÁOR’08 kód 
alá tartozó mezőgazdasági termék feldolgozásának minősülő tevékenységet;

11. forrásgazda: a RGT forrását tartalmazó központi költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője;
12. induló beruházás: tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, új  létesítmény 

létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény 
teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményező, valamint a  részesedésszerzés 
kivételével – bezárással érintett – létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi 
felvásárlására irányuló tevékenység;

13. induló vállalkozás: az  általános csoportmentességi rendelet 22.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott azon 
támogatható vállalkozás, amely
a) a  beruházás megkezdését megelőző utolsó lezárt üzleti évben 3 millió eurónak megfelelő 

forintösszegű árbevételt és 300 ezer eurónak megfelelő forintösszegű bértömeget vállalatcsoport 
szinten nem ért el, vagy

b) a beruházás megkezdését megelőzően lezárt üzleti évvel nem rendelkezett;
14. kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való felkínálása, leszállítása 

vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az  üzletszerűen és a  kifejezetten erre a  célra szolgáló, 
elkülönített helyiségben vagy kifejezetten erre a célra szolgáló elektronikus rendszeren keresztül történik;

15. kis- és középvállalkozás: az  általános csoportmentességi rendelet I.  mellékletében meghatározott, a  kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek megfelelő vállalkozás;

16. kísérleti fejlesztés: a KFItv. 3. § 7. pontjában meghatározott kísérleti fejlesztés;
17. kötelező üzemeltetési időszak: a  beruházás befejezését követő legalább öt üzleti év, kis- és középvállalkozás 

esetében legalább három üzleti év, amely megegyezik a fenntartási időszakkal, de eltér az üzleti tevékenység 
fenntartása szerinti időszaktól;

18. kutatás-fejlesztési projekt: a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm. rendelet 3. § 39. pontjában meghatározott projekt;

19. kutatási infrastruktúra: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
20. kutató-fejlesztő: a KFItv. 3. § 15. pontjában meghatározott kutató-fejlesztő;
21. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
22. létesítmény felvásárlása: bezárt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak 

piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  felvásárló beruházó a  létesítmény eladójától független 
harmadik fél – ide nem értve, ha egy kis- és középvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi 
munkavállalói vásárolják meg;

23. megújuló energia: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia;
24. mezőgazdasági termék: az  EUMSz I.  mellékletében felsorolt termékek, a  halászati és akvakultúra-termékek 

piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és 
akvakultúra-termékek kivételével;

25. mezőgazdasági termék feldolgozása: az  általános csoportmentességi rendelet 2.  cikk 10.  pontja szerinti 
mezőgazdasági termék feldolgozása;

26. működési támogatás: valamely vállalkozás induló beruházástól független, működéshez kapcsolódó folyó 
kiadásaihoz nyújtott támogatás;

27. nagyvállalkozás: az  általános csoportmentességi rendelet I.  mellékletében meghatározott, a  mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek meg nem felelő vállalkozás;

28. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
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29. nemzetgazdasági hatás: a  beruházásnak a  beruházó magyar vállalkozás értékén keresztül a  magyar 
gazdaságra gyakorolt, a cégcsoport külgazdasági mérleget javító, új piacokra lépését elősegítő vagy az adott 
piacon a magyar jelenlét erősödését eredményező hatása;

30. saját forrás: a beruházó által a beruházáshoz igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás;
31. szálláshely fejlesztés: a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 22.  pontja szerinti létesítmény 

fejlesztése;
32. szállítási ágazat: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti szolgáltatás;
33. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i   
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló 
minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos 
tevékenység;

34. szintetikusszál-ipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
35. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontjában meghatározott támogatás intenzitás;
36. szakmai támogató szerv: a  CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: CED) a 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 26. pontja szerint;
37. termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás: létesítmény termékkínálatának a  létesítményben addig 

nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásnak nem minősülő induló beruházás;

38. turisztikai tevékenység: az  általános csoportmentességi rendelet 2.  cikk 47.  pontja szerinti turisztikai 
tevékenység, beleértve az egészségturizmust;

39. új eljárási innovációt eredményező induló beruházás: az  Európai Bizottság a  regionális állami támogatásokról 
(2014–2020) szóló, 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatása 15.  pontja szerinti olyan induló 
beruházás, amelynek célja a meglévő létesítmények új eljárási innovációkkal történő diverzifikációja, de nem 
minősül új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak;

40. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül azonos 
vagy hasonló tevékenységnek, valamint a  bezárt létesítmény eszközeinek eladótól független harmadik 
fél beruházó általi felvásárlása is, feltéve, hogy az  új vagy a  megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység 
nem minősül az  adott létesítményben a  korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységnek.

II. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLŐI ÉS FELADATAIK

3. A szakmai támogató szerv

4. §  A támogatási szerződés megkötése során a szakmai támogató szerv kötelezettségvállalóként felelős az eljárás során 
felmerülő szakmai és szakmastratégiai kérdések megvizsgálásáért, az ezekhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, 
igazgatási feladatok ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az eljárások során felmerülő, az RGT-t 
érintő pénzügyi kérdésekért.

5. §  A szakmai támogató szerv
a) ellátja

aa) a döntés-előkészítő, valamint a támogatási szerződések megkötésével és módosításával összefüggő 
előkészítő feladatokat,

ab) a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,
ac) a  beruházások végrehajtásának szakmai ellenőrzési és monitoring feladatait, ideértve a  helyszíni 

ellenőrzéseket,
ad) a támogatási szerződések biztosítékával kapcsolatban felmerülő feladatokat, a biztosíték kikötésétől 

való eltekintés kivételével,
ae) a folyamatlezárási tevékenységet,
af ) a  támogatási szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a  forrásgazda kérése 

alapján a részére történő adatszolgáltatási feladatokat,
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ag) az RGT-vel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,
ah) az  RGT-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, 

a  kötelezettségvállalások tekintetében az  érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a  saját 
nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési feladatokat,

ai) a  támogatásból megvalósuló beruházások, kutatás-fejlesztési projektek kapcsán felmerülő 
költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a  számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési 
feladatokat, ideértve a  szakmai teljesítésre, a  kifizetés jogosságára és a  teljesítésigazolásra 
vonatkozó feladatokat, és

aj) a  támogatási szerződések, módosításaik, illetve a  kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi 
és pénzügyi szempontú vizsgálatát és szakmai, jogi, illetve – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 55.  § (2)  bekezdés 
j) pontja szerinti személy általi – pénzügyi ellenjegyzését,

b) ellátja az utóellenőrzési, illetve a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenőrzési feladatokat, és
c) gondoskodik a  támogatási szerződések lezárásáról, végzi az  RGT-hez kapcsolódó követeléskezelési 

feladatokat.

III. FEJEZET
AZ RGT FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. A támogatásban részesíthetők köre

6. § (1) Önálló beruházó vagy a beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetője lehet az a Magyarországon székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
előírásainak megfelelő, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, európai 
részvénytársaság,
a) amelyben az  állam vagy a  helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy 

szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el az 50%-ot, és
b) amelyek vagy amelyeknek az  általános csoportmentességi rendelet I.  melléklete szerinti kapcsolt vagy 

partner vállalkozása beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365 napot jelentő) 
üzleti évvel – amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele –, és amely vagy amelynek 
kapcsolt vagy partner vállalkozása beszámolóval alátámasztva az utolsó lezárt üzleti év vagy 2019. év nettó 
árbevétele elérte az 1 milliárd forintot, azzal, hogy a nettó árbevétel számításakor a kapcsolt vállalkozás nettó 
árbevétele teljes összegében, a  partner vállalkozás nettó árbevétele olyan hányadban vehető figyelembe, 
amilyen hányadban a  partnerség az  önálló beruházó vagy konzorciumvezető és partner vállalkozása közt 
fennáll.

 (2) Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett gazdasági társaság,
a) amely a  gazdaságfejlesztési stratégiák célterületét képző államok valamelyikének területén székhellyel, 

fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik, és
b) amelyben az (1) bekezdés szerinti konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.

 (3) A konzorcium országonként legfeljebb egy tagból áll, melynek vezetője Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

5. Fejlesztendő tevékenységek

7. §  Támogatás a  8.  §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló 
beruházáshoz, illetve kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható, azzal, hogy a támogatási döntés meghatározásakor 
előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:
a) egészséggazdaság,
b) élelmiszergazdaság (ideértve az agrártechnológiát),
c) építésgazdaság,
d) vízgazdálkodás és környezeti fenntarthatóság,
e) kreatívipar,
f ) szálláshely fejlesztés,
g) az  a)–f )  pontok szerinti gazdasági területeket horizontális tendenciaként átfogó digitalizáció és annak 

technológiai megoldásai.
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8. § (1) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás
 1. acélipari tevékenységhez;
 2. a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
 3. a széniparban folytatott tevékenységhez;
 4. szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
 5. az  ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához;
 6. elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
 7. mezőgazdasági termék feldolgozásához, ha

a) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján rögzített,

b) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 8. az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő beruházáshoz;
 9. a  megújuló energia kivételével energiatermelést, energiaszolgáltatást, valamint az  energetikai célú 

infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz a 20. § (2)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;
10. szélessávú infrastruktúra kiépítését szolgáló beruházáshoz;
11. kutatási infrastruktúrához;
12. exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, különösen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan;
13. értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő kiadásokkal kapcsolatban;
14. az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő támogatásként;
15. olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a  beruházó belföldön előállított termékeket, illetve belföldi 

szolgáltatásokat vegyen igénybe;
16. olyan támogatásként, amely korlátozza a beruházó azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció 

eredményeit az Európai Unió más tagállamában hasznosítsa;
17. alapkutatáshoz;
18. az  általános csoportmentességi rendelet 1.  cikk (3)  bekezdés d)  pontjában kizárt ágazathoz és olyan 

feltétellel, amely az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (5) bekezdésébe ütközik.
 (2) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt 
nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került;

b) azon vállalkozás részére, amely nem szerepel a  köztartozásmentes adózói adatbázisban legkésőbb 
a támogatási szerződés megkötésének napján;

c) azon vállalkozás részére, amely nem felel meg a  rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül és a támogatási szerződés aláírásakor;

d) azon vállalkozásnak, amelyik a  beruházást vagy a  fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely 
a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező vagy 
valamely állami támogatás okán a támogatást nyújtó költségvetési szerv az  igény jogosultja, vagy az  igény 
a  beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az  ingatlan a  projekt keretében kerül a  vállalkozás 
tulajdonába és birtokába, amely esetben is alkalmazandóak az Ávr. 102. § (1) bekezdésében foglaltak;

e) azon vállalkozásnak, amelyik a  beruházást vagy a  fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja 
megvalósítani, amely esetében a  bérleti, illetve a  lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja 
a  támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a  kötelező üzemeltetési 
időszak idejére, és
ea) azon vállalkozásnak, amelyik a  támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a  bérleti, illetve 

a lízingszerződés lejárta előtt a megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, vagy
eb) azon vállalkozásnak, amelyik a  támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a  beruházás eredeti 

helyszínével azonos célországban fekvő másik helyszín rendelkezésre állását igazolja, feltéve, 
hogy a  beruházás vagy fejlesztés megfelel a  9.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogosultsági 
feltételeknek;

f ) olyan vállalkozásnak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az  Európai Bizottság korábbi, 
Magyarországnak vagy bármely más tagállamnak címzett határozata alapján tiltott állami támogatásban 
részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett 
eleget;
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g) olyan beruházáshoz, amely bármely más vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesül, kivéve, 
ha az adott támogatás nyújtásának feltétele az e rendelet alapján nyújtott támogatás.

6. A támogatás célja

9. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában meghatározott támogatás a célországokban gazdasági tevékenységet 
végző új leányvállalat vagy fióktelep vagy vegyesvállalat létrehozását eredményező beruházás megvalósítására, 
vagy a  beruházónak a  célországban meglévő leányvállalata, fióktelepe vagy vegyesvállalata fejlesztésére, 
a  célországban bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az  eladótól független 
beruházó általi megvásárlására vagy önálló beruházó esetén a  célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
magyarországi beruházás megvalósítására vehető igénybe, a következők szerint:
a) kis- és középvállalkozások induló beruházásának megvalósítása, amennyiben a  beruházás 19–22.  § szerinti 

elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 2 milliárd forintösszeget,
b) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló vagy termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási 

innovációt eredményező induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása, amennyiben 
a  beruházás 19–22.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a  2 milliárd 
forintösszeget,

c) konzorciumi pályázat esetén a  célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi beruházás 
költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át.

 (2) Az  elszámolható költségek e  §-ban meghatározott nagyságát a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap 
utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

 (3) Egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak.
 (4) A szakmai támogató szerv – e rendeletben foglaltakkal összhangban – a támogatás céljával összefüggésben további 

követelményeket határozhat meg.
 (5) Az  az  induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás tekinthető 

nagyberuházásnak, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget a  támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és a  (2)  bekezdés szerinti árfolyamon 
számítva, azzal, hogy a  nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak 
kell tekinteni a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint az  általános 
csoportmentességi rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által a  kérelemben szereplő 
beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő 
beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást.

7. A támogatás nyújtásának szempontrendszere

10. § (1) Az együttműködési megállapodás megkötése és a támogatói döntés meghozatala során a következő szempontokat 
kell figyelembe venni:
a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken vagy más gazdasági területen 

valósul-e meg,
b) a beruházás szakmai megvalósíthatósága,
c) a beruházás szakmai tartalmának és költségeinek megalapozottsága,
d) a beruházás megvalósítójának a tervezett beruházáshoz kapcsolódó szakmai tapasztalata,
e) a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet exportérettsége,
f ) a beruházás földrajzi fókusza,
g) a  beruházó vállalkozások gazdasági teljesítménye, a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szervezet pénzügyi 

helyzete,
h) a beruházás előkészítettsége,
i) a (2) bekezdés szerinti üzleti terv megalapozottsága és kidolgozottsága,
j) a beruházáshoz kapcsolódó kockázatelemzés és kezelési terv kidolgozottsága,
k) a  beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások hosszú távú nemzetközi terjeszkedésére gyakorolt 

hatása, a gazdasági fenntarthatóságot és a terjeszkedést biztosító tervek kidolgozottsága,
l) nemzetgazdasági hatás.
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 (2) A 2. § (1) bekezdése szerinti beruházások esetében a beruházó által magyar nyelven készített üzleti terv legalább 
az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában:
a) vezetői összefoglaló,
b) beruházó vállalat vagy vállalatok bemutatása,
c) a külföldi leányvállalat tulajdonosi szerkezetének bemutatása, menedzsment bemutatása,
d) beruházás részletes, költségtervvel alátámasztott bemutatása,
e) iparági elemzés,
f ) versenytársak és hasonló, már megvalósult projektek elemzése,
g) SWOT-analízis és a projekt megvalósításához kapcsolódó kockázatok feltárása,
h) eredményterv, mérlegterv, cash-flow terv és likviditási terv, a  tervekben alkalmazott paraméterek 

alátámasztása, iparági referenciákkal történő összevetése,
i) a pénzügyi terv mutatóira vonatkozó érzékenységvizsgálat,
j) a projekt költségvetésének és rendelkezésre álló forrásának bemutatása, igazolása,
k) a projekt megvalósításának ütemezése (GANTT diagram),
l) a piacra lépés folyamatának bemutatása, marketingterv, értékesítési terv,
m) a  beruházás által létrejött kapacitás működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának 

bemutatása,
n) rendelkezésre álló beszállítói, vevői, kivitelezői, partneri szándéknyilatkozatok, szerződések bemutatása,
o) nagyvállalkozások esetén az  ösztönző hatások bemutatása az  általános csoportmentességi rendelet 6.  cikk 

(3) bekezdésében leírtaknak megfelelően.

8. A támogatás mértéke és összege

11. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)–d) és f )–g)  pontja szerinti támogatás esetén a  támogatási intenzitás maximuma 50%, 
azzal, hogy a  támogatás mértéke nem haladhatja meg az  általános csoportmentességi rendelet 14., 17., 22. és 
41.  cikkében foglalt maximális mértéket, amely a  támogatási szerződésben szereplő, e  rendelet alapján odaítélt 
állami támogatás támogatástartalma és a  jelenértéken számolt összes elszámolható költség hányadosaként hét 
tizedesjegyre kerekített, százalékban kifejezett mérték.

 (2) Az  e  rendelet alapján nyújtott támogatás összege eléri az  1 milliárd forint összeget azzal, hogy az  általános 
csoportmentességi rendelet I. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozások 
által kapott támogatás összege nem haladhatja meg a  7 milliárd forintot, továbbá az  összes támogatás összege 
nem haladhatja meg az  utolsó három lezárt üzleti év közül a  beruházó által tetszőlegesen választott két év 
nettó értékesítési árbevételének átlagát a  beruházó és az  esetleges 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kapcsolt 
vállalkozása tekintetében.

12. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)–d) és f )–g)  pontja szerinti támogatás esetén annak kiszámításakor, hogy a  beruházás 
elszámolható költsége eléri-e a 11. §-ban meghatározott határértékeket, nem vehető figyelembe az összeszámítás 
alá eső egyéb beruházás vagy beruházások elszámolható költsége.

 (2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az  e  rendelet szerinti támogatás 
más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) A  jelenérték kiszámításához az  elszámolható költségeket és a  több részletben kifizetett támogatást 
a diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábbal az odaítélés időpontjának évére kell diszkontálni.

13. §  A  2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás esetén a  támogatási intenzitás legfeljebb 50%, azzal, hogy 
a támogatás mértéke nem haladhatja meg az általános csoportmentességi rendelet 25. cikkében foglalt maximális 
mértéket.

14. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti 
támogatás nem halmozható további helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással. A  2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek 
esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
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 (2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni.

 (3) A jelenérték kiszámításához a több év alatt felmerülő elszámolható költségeket és a különböző években folyósított 
támogatást a diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábbal az odaítélés időpontjának évére szükséges diszkontálni.

15. §  A 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatás esetén a támogatási intenzitás legfeljebb 50%.

9. A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

16. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy
a) a  támogatás felhasználására legkésőbb a  támogatási szerződés megkötésétől számított 36 hónapon belül 

kerüljön sor;
b) a  beruházó vállalja, hogy a  beruházást annak befejezése után legalább öt évig, kis- és középvállalkozások 

esetében a  kötelező üzemeltetési időszak keretében legalább három évig fenntartja az  érintett területen, 
továbbá vállalja, hogy az üzleti tevékenységét a beruházás befejezését követő tíz évig fenntartja, azzal, hogy 
az üzleti tevékenység fenntartására vonatkozó kötelezettség a d) pontban előírt kötelezettség teljesítésével 
teljesítettnek tekintendő abban az esetben is, amennyiben erre tíz éven belül sor kerül;

c) a  beruházó vállalja, hogy a  projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a  6.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja szerinti szervezet vagy az  önálló beruházó árbevétele vagy pénzügyi műveleteinek bevétele 
az  üzleti tevékenység fenntartásának végéig a  megítélt támogatás 100%-ának összegével meghaladja 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző év árbevételét vagy pénzügyi műveleteinek bevételét;

d) a beruházó vállalja, hogy a külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások révén 
előállított termékeket és nyújtott szolgáltatásokat nem értékesíti Magyarországon, azzal, hogy a  külföldön 
megvalósult beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások révén előállított részegységek és 
alkatrészek – és kivételes esetben a külföldön előállított termék vagy szolgáltatás – importja megengedhető, 
ha az a támogatott magyarországi vállalkozás nemzetközi versenyképességét növeli;

e) a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból biztosítja, és a  beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását – ideértve a  támogatás összegét is – a  szakmai támogató 
szerv számára a támogatási szerződés megkötését megelőzően bemutatja; és

f ) az önálló beruházó – az egyéb kötelezettségen felül – vállalja, hogy
fa) a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 250%-nak megfelelő értékű beruházást 

hajt végre a célországban a fenntartási időszakban,
fb) a kötelezően vállalt külföldi beruházás illeszkedik az RGT céljaihoz, legkésőbb a fenntartási időszak 

végéig megvalósul – ideértve a  szakmai és pénzügyi teljesítést is –, és olyan vállalkozásra irányul, 
amelyben a beruházó többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik, és

fc) a célországi beruházás költségét az elszámolható projekt-költségvetés részeként nem számolja el.
 (2) Ha a beruházás

a) a  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményezi, a  támogatás feltétele, hogy az  elszámolható 
költségek összege meghaladja az  alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó 
eszközökre a támogatási kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét,

b) meglévő létesítmény termékkínálatának a  létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését 
eredményező induló beruházás, valamint a  meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel 
történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, a támogatás 
feltétele, hogy az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében 
használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti 
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

 (3) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt 
a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, 
ha a  kötelező üzemeltetési időszak alatt a  gazdasági tevékenység fenntartása az  érintett régióban biztosított. 
A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréje céljából a kötelező 
üzemeltetési időszakban a beruházó támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel 
azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a  gyártási időpontja nem lehet 
korábbi, mint a  lecserélt tárgyi eszközé. Az  új eszközre vonatkozó, e  bekezdésben meghatározott feltételek 
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fennállásának alátámasztására a beruházó az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtja azon szakmai támogató 
szerv számára, amellyel érvényes támogatási szerződést kötött.

 (4) A  szakmai támogató szerv – az  e  rendeletben foglaltakkal összhangban – a  támogatás nyújtására vonatkozóan 
további követelményeket határozhat meg.

17. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha az ösztönző hatásokkal bír.
 (2) A 2. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti támogatás igénylése esetében a támogatás ösztönző hatását igazolja, 

ha a  beruházás, illetve az  első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdése előtt a  beruházó 
a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

 (3) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetében a beruházó a támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg az  ösztönző hatás meglétét azzal bizonyíthatja, hogy a  támogatás hiányában nem került volna sor 
a projekt végrehajtására az érintett térségben, vagy a projekt nem lett volna kellően nyereséges a beruházó számára 
az adott térségben.

 (4) A  támogatás odaítélésének feltétele, hogy a  beruházó a  támogatási kérelmének a  beruházás, illetve az  első 
támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdése előtti benyújtását követően a  szakmai támogató 
szerv írásban megerősítse, hogy a  beruházás, illetve a  támogatási kérelemben szereplő valamennyi kutatás-
fejlesztési projekt megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

 (5) A beruházás megkezdése e rendelet alkalmazásában:
a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a  vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek 

tekintett megrendelés napja,
c) olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a  beruházást vagy annak bármely elemét visszafordíthatatlanná 

teszi,
d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja, vagy
e) az a)–d) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,
azzal, hogy nem minősül a  beruházás megkezdésének a  földterület megvásárlása, ha az  nem képezi a  beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

18. § (1) Nem nyújtható támogatás, ha a  kérelmet benyújtó beruházó vagy az  általános csoportmentességi rendelet 
értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben 
áttelepítette azt a  létesítményt, amelyben a  támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja 
valósítani, vagy a  támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő két éven belül ilyen 
áttelepítést hajt végre.

 (2) Létesítményfelvásárlás esetén, ha a  három évnél nem régebbi tárgyi eszköz és a  támogatható immateriális javak 
beszerzéséhez a  vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e  tárgyi eszköz és támogatható immateriális 
javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kis- és 
középvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a  tárgyi eszköznek és 
támogatható immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek 
nem kell teljesülnie.

10. A támogatott beruházás elszámolható költsége

19. § (1) A  beruházás keretében kizárólag a  támogatási kérelem benyújtásának napját követően felmerült költségek 
számolhatóak el.

 (2) A 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti támogatás esetén a beruházás elszámolható költsége kizárólag a beruházás 
érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége lehet.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás esetén a  kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költsége 
a  beruházó – választása szerint – az  első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdésétől 
számított legkevesebb egy, de legfeljebb három év alatt felmerült, a  támogatási kérelemben feltüntetett kutatás-
fejlesztési projektjéhez kapcsolódó, a  kutató-fejlesztőkre tekintettel elszámolt költségei. Ezen felül elszámolható 
költségek – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdése kivételével – az Sztv. 
52.  §-ában meghatározott értékcsökkenési leírás, a  támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható 
költségének legfeljebb huszonöt százalékáig az  igazolhatóan felhasznált anyagköltség, amennyiben az  megfelel 
az általános csoportmentességi rendelet 25. cikk (3) bekezdés a)–c) és e) pontjának, valamint az olyan szerződéses 
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kutatási költségek, amelyek kizárólag a  kutatás-fejlesztési projekt célját szolgálják. E  támogatások esetében 
a 18–20. §-t – a 20. § (2) bekezdése kivételével – nem kell alkalmazni.

 (4) A 2. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti támogatás esetén elszámolható a projekt menedzsment, könyvvizsgálat, jogi 
szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés költségei.

20. § (1) A  beruházás keretében kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek a  projekttevékenységek érdekében 
merültek fel, megfelelnek az elszámolhatósági szabályoknak, és bizonylattal alátámasztottak.

 (2) Nem elszámolhatóak a  következő költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy 
azok az Sztv. alapján beszámíthatók-e a bekerülési értékbe:
 1. a beruházónak az Sztv. 50. § (5) bekezdése szerinti, saját maga vagy kapcsolt vagy partner vállalkozása által 

előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga vagy kapcsolt vagy partner vállalkozása által nyújtott 
szolgáltatás, saját maga vagy a kapcsolt vagy partner vállalkozása által forgalmazott rendszer bevezetésének 
költségei, kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a  beruházó vagy annak kapcsolt vagy partner 
vállalkozása képes, és az  eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a  piaci 
vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás között alkalmaznának,

 2. a  beruházónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli vagy más telephelyre történő áthelyezési 
költsége,

 3. az  előkészítési célú tevékenység költségei közül a  pályázatkészítés, a  pályázati menedzsment, a  kifizetési 
igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzői díj,

 4. a forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a pályázat 
megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

 5. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, 
ide nem értve az új technológia bevezetését,

 6. eszközök leszerelési költsége,
 7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a beruházó csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól 

vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
 8. azon eszközök, berendezések, amelyek a  támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb, hasonló 

konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a  beruházónál bármely telephelyen már 
használatban voltak, továbbá a kétszázezer forint vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi eszközök,

 9. készletek beszerzésének költségei,
10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
11. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá 

pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
12. az apportált eszközök értéke,
13. az  olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban 

felmerült költségek, amely szerződés a  kifizetést a  tevékenység összköltségének a  százalékos arányában 
határozza meg, kivéve, ha a  részteljesítés lehetőségét a  szerződés tartalmazza, és az  ilyen ténylegesen 
felmerült és kiegyenlített részköltségeket a  végső beruházó alátámasztja a  munka vagy a  szolgáltatás 
tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,

14. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei 
és az üzemszerű működést szolgáló költségek,

15. azok az  eszközök, amelyek a  beruházó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális 
javakat váltják ki anélkül, hogy a  kiváltás a  meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a  létesítmény 
termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését vagy 
a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,

16. visszlízingelt eszközök költségei,
17. hitelfelvétellel kapcsolatos díjak, garanciavállalási díj, jelzálog vagy egyéb biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó 

költségek,
18. franchise-díj,
19. beruházáshoz nem kapcsolódó adótanácsadás, könyvelés, jogi, üzletviteli, piackutatási tanácsadás díja,
20. adók – beleértve az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) –, illetékek, egyéb hatósági, közigazgatási 

díjak,
21. kamatráfordítások, valamint árfolyamveszteségek,
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22. működési költségek, beleértve az  utazási, szállásköltségeket és étkezési térítéseket is, de ide nem értve 
a fedezetkezelői bankszámla vezetésének díját,

23. reprezentációs költségek,
24. jogszabályfrissítési díj,
25. fordítási költségek,
26. cégközi profit,
27. energiatermeléshez kapcsolódó eszközök, a (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel,
28. létesítmény felvásárlása, amennyiben arra nem piaci áron kerül sor,
29. cég tulajdonjogának megszerzése (üzletrész- és részvényvásárlás), apport, cégek átalakulásának 

eredményeképpen bekövetkezett tulajdonszerzés (Sztv. 49. §),
30. hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír megszerzése,
31. ingyenesen szerzett eszközök [Sztv. 50. § (4) bekezdése],
32. pénzügyi lízing meghiúsulása esetén fizetett összeg (lízingdíj, költség vagy teher),
33. külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a  működéshez, a  tartozások kiegyenlítéséhez 

biztosított eszközök értéke [Sztv. 50. § (7) bekezdése],
34. külföldi székhelyű vállalkozás vagy annak külföldi fióktelepe által a magyarországi fióktelep részére átadott 

eszközök értéke [Sztv. 50. § (8) bekezdése],
35. az  olyan bankszámláról kifizetett, beruházással kapcsolatos költségek, amelyet a  beruházó a  kifizetést 

megelőzően nem jelentett be a szakmai támogató szerv részére,
36. ingatlan esetében a  vételár és a  független ingatlanforgalmi értékbecsléssel megállapított piaci érték 

különbsége,
37. bérelt ingatlanon történő megvalósítás esetén a földterület, a telek és épületek bérleti díja.

 (3) A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben 
számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza 
az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő nem lehet 
későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.

 (4) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) kizárólag a beruházó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással 

csökkentik,
c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell megvásárolni,
d) a  nagyvállalkozások részére nyújtott támogatás esetén legalább öt évig, kis- és középvállalkozások 

esetén legalább három évig a  beruházó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a  beruházáshoz kell 
kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották, és

e) az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 20%-át képezhetik.
 (5) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a) a  beszállító a  támogatásban részesült telephelyen működő vállalkozásnál, a  beruházóval kötött beszállítói 
szerződés birtokában használhatja fel azokat,

b) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott 
tevékenységet, és

c) az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

 (6) A  megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható költségeknek minősülnek a  2.  § 
(1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontja szerinti támogatás esetén, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
b) az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a beruházás összköltségének legfeljebb 50%-át teszi ki, 

és
c) a  beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az  energiatermelési kapacitás nem 

haladja meg a  beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint az  előzetes elemzésből hitelt 
érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

21. § (1) Ha a beruházó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás 
számításának alapja a  beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A  projekt költségvetését bruttó módon kell 
megtervezni, de a célországban felmerülő ÁFA nem elszámolható költség.
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 (2) Ha a beruházó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával 
azzá válik, és ÁFA levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított 
nettó összköltsége.

 (3) A  beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a  támogatás felülvizsgálatát vagy arányos 
visszavonását eredményezi.

 (4) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve – figyelemmel az (5) bekezdésben 
foglaltakra – a  felvásárlás esetét, vagy ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban, és a  használt eszközök 
első üzembe helyezésére három évnél nem régebben került sor, és az  eszköz beszerzésének támogatása 
a nemzetgazdasági hatásra tekintettel indokolt.

 (5) Induló beruházás esetében használt eszköz csak abban az  esetben számolható el, amennyiben a  használt eszköz 
egy bezárt létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független harmadik fél.

22. §  A beruházás során személyi jellegű ráfordításként az Sztv. 79. §-ában és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 71. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, kivéve
a) a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítésen alapuló kifizetések,
b) a dolgozó kötelezettségvállalásának térítése,
c) a tárgyjutalmak,
d) egyéb természetbeni munkajövedelmek,
e) a végkielégítés,
f ) a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez,
g) a különélési pótlék,
h) a természetben adott juttatások,
i) a reprezentációs költségek.

IV. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

11. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

23. § (1) Támogatás a  gazdaságfejlesztési stratégiák célkitűzéseihez illeszkedő, és a  gazdaságfejlesztési stratégiák 
célterületeihez tartozó területen megvalósuló beruházásokat magába foglaló projektek esetében a  CED által 
biztosított felületen, cégszerűen aláírt beruházási koncepció benyújtásával (a továbbiakban: koncepció) igényelhető.

 (2) A koncepció tartalmazza
a) a beruházó adatait (így különösen annak nevét, címét, éves átlagos alkalmazotti létszámát, évi árbevételét, 

adózott nyereségét, adószámát) és szöveges bemutatását,
b) a  tervezett beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt vagy projektek ismertetését, adatait (így különösen 

annak helyszínét, a  beruházás, illetve kutatás-fejlesztési projekt kezdetének és befejezésének várható 
időpontját) és szöveges bemutatását,

c) a  megtartott és a  beruházás megvalósítása során létrehozni tervezett új munkahelyek számát, illetve 
az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek számát,

d) a  beruházó, illetve a  konzorcium beruházási koncepcióban szereplő beruházását megelőző három évben 
támogatott és egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,

e) a beruházás, illetve a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához igényelt támogatás indikatív mértékét,
f ) a támogatás célját és formáját és
g) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat.

24. § (1) A  szakmai támogató szerv a  koncepcióról – szükség esetén külső szakértő bevonásával – véleményt készít, 
melyet a forrásgazda elé terjeszt. A szakmai támogató szerv a beruházási koncepció forrásgazda általi támogatása 
esetén, az  ahhoz kapcsolódó esetleges szakértői vélemény alapján a  forrásgazdával egyeztetett együttműködési 
megállapodást köt a  beruházóval. Konzorciumi tag esetében az  együttműködési megállapodás feltétele 
a bejegyzésre irányuló eljárás elindítása. Az együttműködési megállapodás nem minősül kötelezettségvállalásnak.

 (2) Az együttműködési megállapodás aláírását követően a  támogatási eljárásban a beruházónak a szakmai támogató 
szerv által együttműködési megállapodásban meghatározott – legfeljebb hat hónapos – határidőn belül be  kell 
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nyújtania a  támogatási kérelmet. A  támogatási kérelem tartalmazza a  23.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
tartalmi elemeken túl a  támogatás odaítéléséhez szükséges valamennyi adatot, tényt és információt, valamint 
az ezek igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot és a beruházáshoz kapcsolódó üzleti tervet. A támogatás 
odaítéléséhez szükséges adatokat, tényeket, információkat, a  szakmai támogató szerv az  együttműködési 
megállapodásban határozza meg.

 (3) A  szakmai támogató szerv a  (2)  bekezdés szerinti támogatási kérelmet megvizsgálja, melynek részeként helyszíni 
szemlét is tarthat. A  vizsgálat lezárását követően a  szakmai támogató szerv a  támogatásra irányuló javaslatával 
a  javaslatát felterjeszti a  forrásgazdának. A  (2)  bekezdésben foglalt támogatási kérelem elfogadása esetén 
a külgazdasági és külügyminiszter vagy általános helyettese dönt a támogatás összegéről, és a szakmai támogató 
szerv az e rendeletben meghatározott eljárás szerint támogatási szerződést köt a beruházóval.

 (4) A  támogatási szerződés az  aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a  támogatási szerződés felfüggesztő feltételt 
tartalmaz, a támogatási szerződés a felfüggesztő feltétel teljesítésének napján lép hatályba.

 (5) Az  Áht. 56/D.  §-ában meghatározott közérdekű adatoknak a  jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra 
hozataláról – ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerinti, a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő 
hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a szakmai támogató szerv gondoskodik.

 (6) A  szakmai támogató szerv eljárása – különösen a  beruházási koncepció értékelése – során kikérheti a  tervezett 
beruházás szerinti helyszínen akkreditált magyar külképviselet állásfoglalását a beruházással kapcsolatban.

 (7) A kutatás-fejlesztési projektek minősítésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala rendelkezik hatáskörrel.
 (8) Az  e  rendeletben nem szabályozott, jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő technikai részkérdéseket 

az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve a CED által biztosított felületen közzétett tájékoztatók tartalmazzák.
 (9) A  támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a  jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 

– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

12. A támogatás biztosítékai

25. § (1) A  beruházó a  támogatás száz százalékára vonatkozó biztosítékot bocsát rendelkezésre. Ha a  támogatáskifizetésre 
több részletben kerül sor, a beruházó a már számára korábban kifizetett és az adott kifizetési kérelemben számára 
kifizetni ütemezett támogatás együttes összegének legalább száz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre 
bocsátásával is eleget tehet e kötelezettségének.

 (2) A beruházó által a szakmai támogató szerv javára szóló beszedési megbízás benyújtására az Ávr. 84. § (2) bekezdés 
a)  pontjában foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a  célországban beszedési megbízás benyújtására szóló 
felhatalmazó nyilatkozat nem adható, úgy legalább azzal egyenértékű visszakövetelhetőséget biztosító biztosítéki 
forma is elfogadható.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a szakmai támogató szerv a támogatási szerződésben további 
biztosíték nyújtását is előírhatja az Ávr. 84. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően.

13. A támogatás folyósítása, a támogatási előleg

26. § (1) A  támogatás folyósítása a  beruházó által a  támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott 
számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok alapján, utólag, teljesítésarányosan történik.

 (2) Támogatási előleg a  megítélt támogatás legfeljebb 75%-ának mértékéig nyújtható. Az  előleg folyósításához 
kapcsolódó biztosítékokat a szakmai támogató szerv a támogatási szerződésben határozza meg.

14. Beszámolás, visszakövetelés

27. § (1) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  beruházó rendeltetésszerű támogatásfelhasználásról szóló 
beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

 (2) A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a beruházás, illetve 
a  kutatás-fejlesztési projekt megvalósításának szakmai és pénzügyi megvalósítását – figyelemmel a  beruházással 
elérni kívánt hatások és célok megvalósulására –, illetve a kutatás-fejlesztési projekt eredményeit.
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28. § (1) Ha a  beruházás nem vagy csak részben a  támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a  szakmai 
támogató szerv e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a  támogatási 
szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és szükség esetén, a beruházó 
visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását követően a  támogatási szerződés szerinti biztosítékokat 
érvényesíteni.

 (2) A  szakmai támogató szerv – az  Ávr. 96.  §-ában meghatározott eseteken túl – akkor is elállhat a  támogatási 
szerződéstől, ha
a) a  beruházó a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat 

a szakmai támogató szerv írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
b) a  beruházó a  támogatási szerződésben rögzített, a  16.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 

importtilalomra vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy
c) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  16.  § (1)  bekezdés e)  pontjában 

meghatározott árbevételre vagy pénzügyi műveleteinek bevételére vonatkozó jogosultsági feltételnek 
minősülő kötelezettségét nem teljesíti a kötelező üzemeltetési időszakban.

 (3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése esetén 
alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

 (4) A  beruházó a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben az  esetben 
köteles visszafizetni a  szakmai támogató szervnek a  számára folyósított támogatás összegét az  irányadó 
jogszabályokban vagy a támogatási szerződésben meghatározott kamattal növelve.

 (5) A  szakmai támogató szerv eláll a  szerződéstől, ha a  beruházó legkésőbb a  projekt megkezdését követő egy év 
elteltéig nem számol el a projekt költségvetésének legalább 20%-ával. A rendelkezéstől való eltérést a forrásgazda 
különös méltánylást érdemlő, kivételes esetben, nemzetgazdasági érdekből engedélyezhet a  szakmai támogató 
szervnek.

15. Közzététel

29. §  Az  e  rendelet hatálya alá tartozó, egyenként a  9.  § (2)  bekezdése szerinti árfolyamon számolva 500 ezer eurónak 
megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a  szakmai támogató szerv az  Atr. 18/A–18/D.  §-a 
alapján adatot szolgáltat a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az  általános csoportmentességi rendelet 9.  cikke, illetve 
az  Európai Bizottságnak az  EUMSz 107.  cikk (3)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti egyedi határozata szerinti 
közzététel céljából.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezések

30. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezések

31. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti támogatásokról támogatási döntés az  átmeneti közlemény 93.  pontjában 
meghatározott időpontig hozható.

 (2) Jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint, az  RGT keretein belül kerülnek elbírálásra azon 5.  § alapján 
CED illetékességébe tartozó beruházások, melyek a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások 
szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendeletben foglaltak alapján a Külpiaci Növekedési Támogatási Program 
keretein belül kerültek benyújtásra.
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18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. §  E rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 14., 22., 25. és 41. cikke,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja,
c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
d) az  Európai Bizottságnak az  állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak 

a  jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, C(2020) 1863 final 
számú közleménye [módosította a  C(2020) 2215, C(2020) 3156, C(2020) 4509, C(2020) 7127, illetve  
C(2021) 564 számú bizottsági közlemény]

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 47/2021. (XII. 22.) KKM rendelete
a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.)  
KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 41.  alpont b)  pontjában és  
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. létesítmény felvásárlása: létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 
feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  felvásárló beruházó a  létesítmény eladójától független harmadik fél 
– ide nem értve, ha egy kis- és középvállalkozást az  eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalói 
vásárolják meg –;”

 (2) A Rendelet 3. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„36. szakmai támogató szerv: a  HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: HEPA) a  HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
feladatainak meghatározásáról, valamint a  Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, 
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés 35. pontja szerint;”

2. §  A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  KNTP szakmai támogató szerveként – a  Magyarország által támogatott határon túli gazdaságfejlesztési 
stratégiák (a továbbiakban: gazdaságfejlesztési stratégiák) célkitűzéseihez illeszkedő és a  gazdaságfejlesztési 
stratégiák célterületeihez tartozó területen megvalósuló beruházásokat magába foglaló projektek kivételével – 
a HEPA illetékes.”
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3. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„9. megújuló energia kivételével az  energiatermelést, energiaszolgáltatást, valamint az  energetikai célú 
infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz a 20. § (2)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;”

4. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2.  § (1)  bekezdés a)–d) és f )–g)  pontjában meghatározott támogatás a  (4)  bekezdésben szereplő területi 
korlátozások figyelembevételével, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat vagy fióktelep 
vagy vegyesvállalat létrehozását eredményező beruházás megvalósítására vagy a  beruházónak a  célországban 
meglévő leányvállalata, fióktelepe vagy vegyesvállalata fejlesztésére, létesítmény eszközeinek az eladótól független 
beruházó általi megvásárlására – a 2. § (1) bekezdés a)–d) és f ) pontjában meghatározott támogatás esetén akkor, 
ha célországban bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítményről van szó – vagy önálló beruházó 
esetén a  célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi beruházás megvalósítására vehető 
igénybe, a következők szerint:
a) kis- és középvállalkozások induló beruházásának megvalósítása, amennyiben a  beruházás 20–22.  § szerinti  

elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri az  1 milliárd, és nem haladja meg  
a 15 milliárd forintösszeget,

b) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló vagy termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási 
innovációt eredményező induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása, amennyiben 
a  beruházás 19–22.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri az  1 milliárd, és 
nem haladja meg a 15 milliárd forintösszeget,

c) konzorciumi pályázat esetén a  célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi beruházás 
költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át.”

 (2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  beruházás az  Eximbank Zrt. által meghatározott 1–5-ös országkockázati besorolású vagy olyan  
6-os országkockázati besorolású államban valósítható meg, amelyre magyar külképviselet akkreditációja 
kiterjed. 7-es országkockázati besorolású, valamint olyan 6-os országkockázati besorolású államban, amelyre 
magyar külképviselet akkreditációja nem terjed ki, a  beruházás kizárólag kivételes esetben, a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium hozzájárulásával valósítható meg.”

5. §  A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá nem tartozó országok esetében a HEPA honlapján közzétett 
információ szerinti maximális támogatási intenzitás nyújtható.”

6. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„b) az e rendelet alapján nyújtott támogatás összege
ba) konzorciumi beruházó esetén eléri a 0,5 milliárd forintösszeget, de nem haladja meg a 4 milliárd forintösszeget,
bb) önálló beruházó esetén eléri az 1 milliárd forint összeget, de a Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben megvalósuló projekt esetében nem haladja meg az  1,8 milliárd forintösszeget,  
a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-
Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékben megvalósuló projekt esetében nem haladja meg 
a 3,6 milliárd forint összeget,
azzal, hogy az  általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy 
kapcsolt vállalkozások által kapott összes támogatás összege nem haladhatja meg a  4 milliárd forintot, továbbá 
a  támogatási összeg nem haladhatja meg az  utolsó három lezárt üzleti év közül a  beruházó által tetszőlegesen 
választott két év nettó értékesítési árbevételének átlagát a  beruházó és partner vagy kapcsolt vállalkozásai 
tekintetében, ideértve a projektcég kisebbségi külföldi tulajdonos vállalkozását is;”

 (2) A Rendelet 16. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„f ) a  beruházó vállalja, hogy a  külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások révén 
előállított termékeket és nyújtott szolgáltatásokat nem értékesíti Magyarországon, kivéve, ha az  a  támogatott 
magyarországi vállalkozás nemzetközi versenyképességét növeli, és ehhez a forrásgazda előzetesen hozzájárul;”
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 (3) A Rendelet 16. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„i) a  támogatás felhasználására legkésőbb a  beruházás megkezdésétől vagy legkésőbb a  támogatási szerződés 
megkötésétől számított 36 hónapon belül kerüljön sor, kivéve, ha a szakmai támogató szerv a támogatási szerződés 
megkötését követően, a beruházó kérelmére ettől eltérően dönt.”

7. §  A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatás – a 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében megjelölt külföldi országok 
gazdaságfejlesztési stratégiák által érintett területeit beruházási célterületként megjelölő projektek kivételével – 
a HEPA által biztosított felületen, cégszerűen aláírt beruházási koncepció benyújtásával (a továbbiakban: koncepció) 
igényelhető.”

8. § (1) A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakmai támogató szerv a  koncepciót – szükség esetén külső szakértő bevonásával – írásban véleményezi, 
és a véleményt a koncepció beérkezésétől számított 20 munkanapon belül a forrásgazda elé terjeszti. A vélemény 
elkészítése során a  szakmai támogató szerv értékeli a  6–9.  § szerinti jogosultsági kritériumoknak történő 
megfelelést, így különösen azt, hogy a  koncepciót az  arra jogosult beruházó a  megfelelő iparágra és gazdasági 
területre, valamint támogatási célra történő hivatkozással, továbbá megfelelő jogcímen és annak megfelelő 
támogatási intenzitás megjelölésével nyújtotta-e be.”

 (2) A Rendelet 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szakmai támogató szerv köteles a  beérkezett koncepció alapvető pénzügyi megfelelőségi vizsgálatát is 
elvégezni, és azt az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül a forrásgazdának megküldeni.”

 (3) A Rendelet 24. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a  koncepció nem felel meg az  (1)  bekezdésben foglalt követelményeknek, a  szakmai támogató szerv  
egy ízben, legfeljebb öt munkanapos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a  beruházót. E  határidő 
az (1) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.”

 (4) A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakmai támogató szerv a beruházási koncepció forrásgazda általi támogatása esetén, az ahhoz kapcsolódó 
esetleges szakértői vélemény alapján a  forrásgazdával egyeztetett együttműködési megállapodást köt 
a  beruházóval. Konzorciumi tag esetében az  együttműködési megállapodás feltétele a  bejegyzésre irányuló 
eljárás elindítása. Az  együttműködési megállapodás nem minősül kötelezettségvállalásnak. Az  együttműködési 
megállapodás aláírását követően a  támogatási eljárásban a  beruházónak a  szakmai támogató szerv által 
együttműködési megállapodásban meghatározott – legfeljebb hat hónapos – határidőn belül be kell nyújtania 
a  támogatási kérelmet. A  támogatási kérelem tartalmazza a  23.  § (2)  bekezdésében meghatározott tartalmi 
elemeken túl a  támogatás odaítéléséhez szükséges valamennyi adatot, tényt és információt, valamint az  ezek 
igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot és a  beruházáshoz kapcsolódó üzleti tervet. A  támogatás 
odaítéléséhez szükséges legfontosabb adatokat, tényeket, információkat, határidőket a  szakmai támogató szerv 
az együttműködési megállapodásban határozza meg.”

 (5) A Rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A forrásgazda – a szakmai támogató szerv (1) bekezdés szerinti véleménye alapján – kikéri a tervezett beruházás 
szerinti helyszínen akkreditált magyar külképviselet állásfoglalását a beruházással kapcsolatban.”

 (6) A Rendelet 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  e  rendeletben nem szabályozott, jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő technikai részkérdéseket 
az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve a HEPA honlapján közzétett tájékoztatók tartalmazzák.
(9) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.”

9. §  A Rendelet 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakmai támogató szerv eláll a szerződéstől, ha a beruházó a támogatott tevékenység időtartamának feléig, 
de legkésőbb a  projekt megkezdését követő egy év elteltéig nem számol el a  projekt költségvetésének legalább 
20%-ával. A  rendelkezéstől való eltérést a  külgazdasági és külügyminisztérium különös méltánylást érdemlő, 
kivételes esetben és nemzetgazdasági érdekből engedélyezhet a támogató szervnek.”
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10. §  A Rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § E  rendeletnek a  Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló  
31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról szóló 47/2021. (XII. 22.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, 
hogy a  kérelmező számára hátrányosabb rendelkezés nem alkalmazható. Az  eljárás megindulása időpontjának 
a koncepció benyújtásának napját kell tekinteni.”

11. §  A Rendelet
a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „25%-ot” szövegrész helyébe az „50%-ot” szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdés b) és d)  pontjában a  „magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása” 

szövegrészek helyébe a „magánszemély vagy jogi személy tulajdonoson keresztül kapcsolódó vagy partner 
vállalkozása” szöveg,

c) 8.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában az „energiatermelést” szövegrész helyébe a „megújuló energia kivételével 
az energiatermelést” szöveg,

d) 8.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában a „kereskedelmi tevékenységhez” szövegrész helyébe a „saját értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdés e) és h) pontjában a „6. § a) pontja” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdése” szöveg,
f ) 16. § (1) bekezdés e) pontjában a „6. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdése” szöveg,
g) 16. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában az „50%-nak” szövegrész helyébe a „300%-nak” szöveg,
h) 17. § (2) bekezdésében a „támogatás iránti kérelmét” szövegrész helyébe a „beruházási koncepciót” szöveg,
i) 19. § (2) bekezdésében az „a)–d) vagy g) pontja” szövegrész helyébe az „a)–d) pontja” szöveg,
j) 20. § (6) bekezdésében az „a)–d) és f )–g) pontja” szövegrész helyébe az „a)–b) és d)–g) pontja” szöveg,
k) 25. § (1) bekezdésében a „legalább száz százalékára” szövegrész helyébe a „száz százalékára” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § (1) bekezdés 11. pontja,
b) 12. § (3) bekezdése,
c) 16. § (1) bekezdés a) pontja,
d) 23. § (3) bekezdése.

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

14. §  Ez a rendelet
a) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
c) az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  

COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából elnevezésű 2020/C 91 I/01 bizottsági 
közlemény, valamint

d) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere elnevezésű  
2014/C 198/01 bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 33/2021. (XII. 22.) AB határozata
a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és 
megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Czine Ágnes, dr. Dienes-Oehm Egon,  
dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó és dr. Schanda Balázs alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Salamon 
László és dr. Szabó Marcel alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

 h a t á r o z a t o t:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt 
megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. Magyarország Kormánya indítványozó meghatalmazott jogi képviselője (dr. ifj. Balsai István ügyvéd) útján 
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal 
fordult az  Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte a  Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-
ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

 [2] 2. Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter 2021. július 21-én öt népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz (a  továbbiakban: NVB). Az  NVB 2021. július 30-án kelt, 16/2021. számú határozatával 
a  „Támogatja-e Ön, hogy a  kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” 
népszavazásra javasolt kérdést a  népszavazási kezdeményezésről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 11. §-a alapján hitelesítette.

 [3] 3. A  Kúria 2021. október 22. napján kelt Knk.II.40.646/2021/9. számú végzésével az  NVB 16/2021. számú 
határozatát megváltoztatta, és a  népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadta, mivel álláspontja 
szerint a  népszavazásra javasolt kérdésben megtartott érvényes és eredményes népszavazás olyan alapjogi 
kollíziót eredményezne, amelyet csak az  Alaptörvény módosításával lehetne feloldani, ezért az  adott kérdésben 
az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a népszavazás kizárt.

 [4] A Kúria annak vizsgálata során, hogy a népszavazásra javasolt kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja 
szerinti tiltott tárgykörökbe ütközik-e, vizsgálta az  érvényes és eredményes népszavazás mindkét lehetséges 
kimenetelét, vagyis ha a népszavazás esetén az „igen”, valamint azt is, ha a „nem” szavazatok kerülnek többségbe. 
A  Kúria megítélése szerint, amennyiben a  feltenni szándékozott népszavazási kérdés alapján a  „nem” válaszok 
kerülnek többségbe, az  Országgyűlés olyan jogalkotásra lenne köteles, amely a  kiskorúak minden csoportja 
tekintetében – függetlenül döntési-belátási képességeiktől és az  orvosi kezelés típusától – tiltaná a  nemátalakító 
kezelések elérhetőségét nem csupán az  állami ellátás kereti között, hanem generálisan is, amely által minden 
kiskorú alapjoggyakorlását, önrendelkezési jogát és a  testi integritáshoz való jogát korlátozná. A  Kúria álláspontja 
szerint az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésében foglalt alapvető jog érvényesülésének biztosítása a  korlátozást 
ugyan legitim módon igazolja, ugyanakkor a  kiskorúak minden csoportjára és minden kezelésére kiterjedő 
korlátozás az  elérni kívánt céllal nem áll arányban, az  életkori és döntési képességektől független sommás tiltás 
az emberi méltóságból levezetett önrendelkezési jog lényegi magját vonná el.
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 [5] A Kúria szerint, amennyiben egy érvényes és eredményes népszavazáson a  népszavazásra javasolt kérdésre 
az „igen” válaszok kerülnének többségbe, az  Országgyűlés a  feltett kérdés alapján olyan jogalkotásra lesz köteles, 
amellyel minden gyermek részére általánosan, korlátok nélkül elérhetővé kell tennie a  nemátalakító kezeléseket, 
amely az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés második mondatába szükségszerűen beleütközik. Egy ilyen jogalkotás 
álláspontja szerint a születési nemhez való önazonosság védelmét teljes egészében kiüresítené.

 [6] 4. Az  indítványozó szerint a  Kúria végzése sérti az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdésében foglalt tisztességes 
eljáráshoz való jogát. Álláspontja szerint a Kúriának a  felülvizsgálati eljárása során szigorúan csakis a népszavazási 
kérdést kell értelmeznie, nincs törvényes lehetősége a  kérdés tartalmának kibővítésére, a  szövegétől nem 
szakadhat el. A kérdés értelmezése során a  lényeges értelmének a megváltoztatása, annak feldúsítása vagy egyes 
elemeinek a  kihagyása, illetve ahhoz nyelvtanilag nem kapcsolható tartalom párosítása azzal az  eredménnyel jár, 
hogy a Kúria végső soron nem a szervező által népszavazásra javasolt kérdés, hanem egy fikció hitelesítéséről dönt. 
Az indítványozó álláspontja szerint az ilyen jogértelmezés az Nsztv. 28. §-ára vonatkozó, az Alaptörvény 28. cikkében 
foglalt jogértelmezési szabályokat kifejezetten figyelmen kívül hagyja, emiatt contra legem válik önkényessé, 
a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozva.

 [7] Az indítványozó szerint a  Kúria az  „igen” szavazatok esetleges többségének vizsgálata során a  népszavazási 
kérdést kibővítette, azt az  abban szereplő „elérhetővé” szó helyett a  saját maga alkotta „korlátok nélkül 
elérhetővé” kifejezéssel értelmezte az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjával összefüggésben. A Kúria tehát 
az  indítványozó érvelése alapján a  népszavazásra javasolt kérdéshez olyan, a  hitelesítés szempontjából perdöntő, 
annak lényeges értelmét megváltoztató többlettartalmat társított (elérhetőség helyett korlátok nélküli elérhetőség), 
amelyet egyáltalán nem tartalmazott, majd döntésében éppen ennek az  általa hozzátársított tartalomnak 
az Alaptörvénybe ütközését kérte számon.

 [8] Az indítványozó hangsúlyozta, hogy a kérdéshez társított többlettartalom azért járt a kérdés értelmének lényeges 
megváltoztatásával, mert az „igen” szavazatok többsége esetén az  Országgyűlés jogalkotási kötelezettsége nem 
jelentene korlátok nélküli elérhetővé tételt, mindössze arra terjedne ki, hogy az  egészségügyről szóló 1997. évi  
CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) keretei között megteremtse a  kiskorúak nemátalakító kezelései 
szabályozásának feltételeit, a  művi meddővé tétel szabályaihoz hasonlóan, szigorú garanciális rendelkezések és 
feltételek mellett.

 [9] Az indítványozó szerint a „nem” szavaztok többségének vizsgálatával összefüggésben a  bírói jogértelmezés kirívó 
– alapjogi relevanciát elérő – hibája azért állapítható meg, mert a  Kúria nem indokolta meg, hogy miért lépett 
ki a  kiskorúak Alaptörvény II.  cikkébe foglalt emberi méltósághoz való joga alkotmánybírósági gyakorlatának 
kereteiből, mellőzve a 21/1996. (V. 17.) AB határozatban és a 43/2005. (XI. 14.) AB határozatban foglalt alkotmányos 
követelményeket.

 [10] Az indítványozó álláspontja szerint érvényes és eredményes népszavazás során a  feltett kérdésre adott bármelyik 
válasz többsége esetén az Országgyűlés az Alaptörvénnyel összhangban álló módon tud eleget tenni a jogalkotási 
feladatának. Kiemelte, hogy a  két eset közötti érdemi különbségtételt csupán az  állam védelmi kötelezettségi 
szintjének megállapításában lehet tenni.

II.

 [11] Az Alaptörvénynek az indítvány által felhívott rendelkezései:
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a  jogszabály preambulumát, 
illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. 
Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

III.

 [12] 1. Az  Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy az  alkotmányjogi panasz megfelel-e az  alkotmányjogi panasz 
befogadhatóságára vonatkozó törvényi – formai és tartalmi – feltételeknek.
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 [13] 2. Az  Alkotmánybíróság a  3195/2014. (VII. 15.) AB végzésében (a  továbbiakban: Abv.) áttekintette a  népszavazási 
kérdés hitelesítésével kapcsolatos kúriai végzés alkotmánybírósági felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi 
panaszokkal kapcsolatos eljárási, jogértelmezési, hatásköri szabályokat. Az  Abv. azt állapította meg, hogy  
„a népszavazással összefüggő eljárásoknak az Alkotmánybíróság egyes, az Alaptörvényben és az Abtv.-ben rögzített 
hatáskörei gyakorlása szempontjából három szakasza lehet: a  népszavazási kezdeményezés (választópolgári 
kezdeményezés, a  kérdés benyújtása, hitelesítése, az  aláírásgyűjtés, az  aláírások ellenőrzése), a  népszavazás 
elrendelése és a  köztársasági elnöki kitűzés utáni szakasz.” (Indokolás [20]) Megállapította továbbá, hogy 
a  népszavazási kérdés hitelesítése körében hozott kúriai döntés mint bírósági döntés az  Alaptörvény 24.  § 
(2) bekezdés d) pontja és az Abtv. 27. §-a alapján támadható meg alkotmányjogi panasszal {l. Abv., Indokolás [21], 
megerősítette: 28/2015. (IX. 24.) AB határozat, Indokolás [18]}.

 [14] Az indítványozói jogosultság [Abtv. 51.  § (1)  bekezdés] vizsgálata körében az  Alkotmánybíróság rámutat, hogy 
az  Abtv. 27.  § (1)  bekezdése értelmében a  közhatalmat gyakorló szervezet {jelen esetben a  Kormány, mint 
a  végrehajtó hatalom általános szerve és a  közigazgatás legfőbb szerve [Alaptörvény 15.  cikk (1) és (2)  bekezdés] 
képviseletében az igazságügyi miniszter} is jogosult az Abtv. 27. §-ában foglalt panasz előterjesztésére.

 [15] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől 
számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az  alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló kúriai végzés 
2021. október 22-én kelt, az  alkotmányjogi panaszt pedig 2021. október 27-én, határidőben nyújtották be. 
Az indítványozó jogi képviselője meghatalmazását csatolta.

 [16] Az indítvány a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdés a)–f ) pontjaiban foglalt kritériumainak eleget tesz.
 [17] Az indítványozó mint a népszavazásra javasolt kérdés benyújtója nemcsak jogosult, de a vizsgált esetben érintett is, 

mert mint a kúriai eljárásban érdekeltre a népszavazásra javasolt kérdés Kúria általi hitelesítésének megtagadása rá 
kiterjed [Abtv. 27. § (2) bekezdés c) pont].

 [18] Az Abtv. 27. § (3) bekezdése a közhatalmat gyakorló indítványozók esetében további törvényi feltételként írja elő 
annak a  vizsgálatát, hogy a  panaszában megjelölt, Alaptörvényben biztosított jog (jelen esetben az  indítványozó 
által hivatkozott tisztességes bírósági eljáráshoz való jog) megilleti-e. Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában 
az  egyes alapjogok a  természetüknél fogva csak az  emberre vonatkoznak, míg más alapjogok a  jogi személyeket 
– így a  közhatalmat gyakorló szerveket – is megilletik. Az  Alkotmánybíróság a  fenti szempontok alapulvételével 
megállapította, hogy az  indítványozó által hivatkozott tisztességes bírósági eljáráshoz való jog [Alaptörvény 
XXVIII.  cikk (1)  bekezdés] olyan Alaptörvényben biztosított jognak minősül, amely természeténél fogva nem csak 
az  emberre vonatkozik. Erre tekintettel az  indítvány az  Abtv. 27.  § (3)  bekezdésében foglalt törvényi feltételnek 
megfelel {vö. 3328/2020. (VIII. 5.) AB határozat, Indokolás [15]–[16]}

 [19] 3. Az  Abtv. 29.  §-a értelmében az  alkotmányjogi panasz a  bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-
ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadható be. Az  Alkotmánybíróság jelen 
ügyben alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek annak vizsgálatát tekintette, hogy a  Kúriának azon 
jogértelmezése, amellyel a  népszavazási kérdés hitelesítése során a  jogalkotó alkotmányos mozgásterére 
tekintet nélkül csak alaptörvény-ellenes megoldásokat vesz alapul, és ebből fakadóan tagadja meg a  hitelesítést, 
összeegyeztethető-e a tisztességes eljáráshoz való joggal.

 [20] 4. Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján az alkotmányjogi panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alkalmazásával, 
a befogadási eljárás lefolytatásának mellőzésével – érdemben bírálta el.

IV.

 [21] Az alkotmányjogi panasz az alábbiak szerint megalapozott.

 [22] 1. Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt megállapítja, hogy a Kúria népszavazási kérdés hitelesítéséről szóló döntését 
csak kivételesen, alapjogi sérelem állítása esetén, és kizárólag alkotmányossági szempontból vizsgálja felül. A jelen 
ügyben ezt a kivételességet az állított alapjogi sérelem alapozza meg. Az Alkotmánybíróság rámutat arra is, hogy 
az  indítványozó által állított alapjogi sérelemmel [Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdés] összefüggésben felhívott 
hitelesítés megtagadási ok az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt, tehát nem törvényi, hanem 
alaptörvényi tilalom. A  Kúria a  kifogásolt döntésében nem csak a  hitelesíteni kért kérdés törvényességét, hanem 
annak alkotmányosságát is vizsgálta. Az  Alaptörvény 24.  cikk (1)  bekezdése értelmében az  Alkotmánybíróság 
az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve, ami a  jelen alkotmányjogi panasz eljárásban is irányadó {vö. 28/2015. 
AB határozat, Indokolás [28]}.
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 [23] 2. Az  Alaptörvény B)  cikk (3) és (4)  bekezdései alapján a  közhatalom forrása a  nép, amely a  hatalmát választott 
képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. Ebből következően a  népszuverenitást – főszabály szerint – 
az  Országgyűlés juttatja kifejezésre, ugyanakkor a  demokratikus hatalomgyakorlásnak része az  is, hogy az  ország 
sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a  választópolgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt 
vehessenek.

 [24] Az Alaptörvény 8.  cikke a  közvetlen hatalomgyakorlás két típusát különbözteti meg: egyrészt a  kétszázezer 
választópolgár kezdeményezésére az  Országgyűlés által kötelezően elrendelő népszavazást, másrészt 
a  köztársasági elnök, a  Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére nem kötelezően elrendelendő 
(fakultatív, mérlegelésen alapuló) népszavazást. Utóbbi esetén – ahogy a  jelen alkotmányjogi panasz alapjául 
szolgáló, Kormány által kezdeményezett népszavazásnál – a  közvetlen hatalomgyakorlás egyik szükséges eleme, 
a  népszavazás megtartásának kikényszeríthetősége hiányzik. A  népszavazás elsődleges célja, hogy törvényhozási 
kötelezettséget vagy meghatározott tartalmú jogalkotástól való tartózkodást határozzon meg az  Országgyűlés 
számára, azonban fakultatív népszavazás esetén az  Országgyűlés mérlegelésén múlik, hogy elrendeli-e 
a  népszavazást, azt kikényszeríteni semmilyen formában nem lehet. Amennyiben az  Országgyűlés elrendeli 
a  népszavazást, az  érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az  Országgyűlésre kötelező, ennyiben 
tehát hatalmát ez a közvetlen hatalomgyakorlási forma is korlátozza.

 [25] Az országos népszavazás tárgya az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése szerint az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe 
tartozó kérdés lehet, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése pedig felsorolja azokat a tárgyköröket, amelyekben nem 
lehet országos népszavazást tartani. Jelen alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a  Kúria azért tagadta 
meg a  fakultatív népszavazásra benyújtott kérdés hitelesítését, mert álláspontja szerint mind az  „igen”, mind 
a „nem” szavazatok esetén az  Országgyűlés olyan jogalkotásra lenne köteles, amely az  Alaptörvény módosítására 
irányul, azaz a  népszavazási kérdés az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti tiltott tárgykört érint. 
A Kúria a népszavazási kérdés hitelesítésekor azt vizsgálta, hogy a kérdésből olyan jogalkotás következik-e, amely 
az Alaptörvény módosítására irányul, tehát a hitelesítésről szóló döntés alapja az Országgyűlés jogalkotási feladata 
teljesítésének értelmezése volt.

 [26] A Kúria a  népszavazási kérdés értelmezésekor arra a  következtetésre jutott, hogy ha a „nem” válaszok kerülnének 
többségbe, akkor az  Országgyűlés olyan jogalkotásra lenne köteles, amely a  kiskorúak minden csoportja 
tekintetében általában, döntési-belátási képességeiktől és az  orvosi kezelés típusától függetlenül tiltaná 
a  nemátalakító kezelések elérhetőségét, amely a  kiskorúak önrendelkezési jogát és a  testi integritáshoz való 
jogát korlátozná. A  Kúria álláspontja szerint az „igen” válaszok többsége esetében pedig az  Országgyűlés olyan 
jogalkotásra lenne köteles, amellyel minden gyermek részére általánosan, korlátok nélkül elérhetővé tenné 
a nemátalakító kezeléseket, amely az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés második mondatába ütközik. A Kúria tehát 
az  érvényes és eredményes népszavazás mindkét lehetséges kimenetelét figyelembe véve azokat a  jogalkotási 
megoldásokat tekintette a  kérdés hitelesítése szempontjából döntő jelentőségűnek, amelyek értelmezése szerint 
alaptörvény-ellenes megoldásra vezetnek.

 [27] Mivel az  indítványozó arra hivatkozott, hogy a  Kúria a  népszavazási kérdés tartalmát kibővítve és értelmét 
megváltoztatva az Alaptörvény 28. cikkében foglalt jogértelmezési szabályokat kifejezetten figyelmen kívül hagyta, 
ezért az Alkotmánybíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy a Kúria a népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos 
eljárása során a  kérdés értelmezésekor megvalósította-e az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdésében foglalt 
tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét.

 [28] 3. Az  Alaptörvény 28.  cikke alapján a  bíróságok a  jogalkalmazás során a  jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban 
a  jogszabály preambulumát, illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását 
kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és 
a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

 [29] A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz (Abtv. 27.  §) az  egyéni 
jogvédelem mellett és azt erősítőleg az  Alaptörvény 28.  cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény is. Ilyen 
panasz alapján az  Alkotmánybíróság a  bírói döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való összhangját 
vizsgálja, az  Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos tartalmának érvényre juttatása mellett azt is, hogy 
a  jogszabály alkalmazása során a  bíróság a  jogszabály célját az  alkotmányosan szükséges mértékben figyelembe 
vette-e {23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [24]}. Az  Alaptörvény 28.  cikke és XXVIII.  cikk (1)  bekezdése 
természetes fogalmi egységet alkotnak. A  jogértelmezés Alaptörvényben rögzített elveinek betartása minden 
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kétséget kizáróan részét képezi a  tisztességes bírósági eljárásban megvalósuló jogértelmezéssel szemben állított 
minimális alkotmányos követelményeknek {23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [26]}.

 [30] Az Alkotmánybíróság szerint „[a]z önkényes bírói jogértelmezés sértheti az  Alaptörvény XXVIII.  cikk 
(1)  bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot. […] Az  Alkotmánybíróság azonban csak kivételesen, 
szigorú feltételek fennállása esetén állapítja meg a jogalkalmazói önkény fennállása miatt az Alaptörvény XXVIII. cikk 
(1)  bekezdésének sérelmét.” A  jogértelmezési hiba contra constitutionem akkor válik önkényessé, ha a  bíróság 
az  Alaptörvény 28.  cikkében foglalt jogértelmezési szabályokat kifejezetten figyelmen kívül hagyja {23/2018.  
(XII. 28.) AB határozat, Indokolás [28]}.

 [31] Az Alaptörvény 28. cikke az alkotmánykonform értelmezés követelményeit a jogszabályok bíróság általi alkalmazása 
körében határozza meg, mivel azonban a  népszavazás a  közvetlen hatalomgyakorlás megnyilvánulásaként  
– főszabályként – jogalkotásra irányul, a  Kúria a  népszavazási kérdés hitelesítésekor sem tekinthet el ezen 
alaptörvényi rendelkezés érvényre juttatásától. A Kúria a népszavazási kérdés hitelesítésekor a jogalkotásra irányuló 
kérdést értelmezi, és egyrészt azt vizsgálja, hogy a népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése alapján 
az  Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik-e, valamint nem érint-e az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdése 
szerinti tiltott tárgykört, továbbá eleget tesz-e az Nsztv.-ben foglalt, a népszavazási kérdéssel szemben támasztott 
törvényi követelményeknek. E  körben az  Alaptörvény 28.  cikkében foglalt, a  népszavazási kérdés értelmezésére 
is irányadó követelmény, hogy a  bíróság a  népszavazási kérdés szövegéből következő lehetséges jogalkotási 
megoldást az Alaptörvénnyel összhangban értelmezze.

 [32] 4. A  népszavazás elsődleges célja, hogy jogalkotási kötelezettséget határozzon meg az  Országgyűlés számára, 
azonban a  népszavazási kérdés a  megalkotandó konkrét normaszöveget általában nem foglalja magába. „Akkor, 
amikor arról kell dönteni, hogy valamely kérdésben a népszavazás kizárt a népszavazási kizárt tárgykörre vonatkozó 
szabály értelmében, a  népszavazási kérdés tartalmát figyelembe kell venni.” {28/2015. (IX. 24.) AB határozat, 
Indokolás [28]} A  népszavazáshoz való jog megfelelő érvényesülése azt követeli meg, hogy a  választópolgárok 
egyértelműen és világosan nyilváníthassanak véleményt a  népszavazási kezdeményezés tárgyát alkotó kérdésről, 
továbbá hogy az Országgyűlés el tudja dönteni, terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra 
köteles. A  népszavazási kezdeményezés sajátossága, hogy e  követelmények érvényesülése mellett a  jogalkotónak 
a  népszavazási kérdés értelmezési keretén belül mozgástere van a  népszavazási kérdésnek megfelelő 
jogszabály megalkotására. A  népszavazási kérdés hitelesítésre való alkalmasságát azonban nem befolyásolja, ha 
a  választópolgár nem ismeri előre, hogy a  kérdésből következő jogalkotási kötelezettségének az  alkotmányos 
keretek betartásával a jogalkotó pontosan miként tesz eleget.

 [33] Az Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja mint tiltott tárgykör esetében a  Kúriának arról kell döntenie, hogy 
a népszavazásra javasolt kérdés érvényes és eredményes népszavazás esetén az Alaptörvény módosítására irányul-e. 
Az  Alaptörvény módosítására ugyanis kizárólag az  Országgyűlés jogosult az  Alaptörvény módosítására irányuló 
eljárási és határozathozatali követelmények betartásával, ezért ezekben a  kérdésekben nem lehet népszavazást 
tartani. E  kötelezettségének az  Alaptörvény 28.  cikkével összhangban – figyelemmel a  népszavazás alkotmányos 
rendeltetésére és a  népszavazási kérdéssel érintett alaptörvényi rendelkezésekre – a  Kúria a  jogalkotásra irányuló 
népszavazási kérdés értelmezésekor úgy tud eleget tenni, ha a  kérdést aszerint vizsgálja, hogy az  vezethet-e 
alkotmánykonform jogalkotásra.

 [34] Az Alaptörvény 28.  cikke alapján mutatis mutandis a  jogszabályalkotásra irányuló népszavazási kérdés 
Alaptörvénynek megfelelő értelmezése a  bíró számára nem csupán jog, hanem magából az  Alaptörvényből 
fakadó kifejezett kötelezettség: amennyiben a  bíró a  népszavazási kérdésből alkotmánykonform jogalkotási 
megoldást le tud vezetni, a kérdés hitelesítését az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján nem tagadhatja 
meg. A  lehetséges jogalkotási megoldások közül a  népszavazási kérdés hitelesítésekor – ha van ilyen – azt kell 
figyelembe venni, amelyik összhangban van az  Alaptörvénnyel. A  népszavazás mint a  közvetlen demokratikus 
hatalomgyakorlás jogintézménye kiüresítéséhez vezetne, ha olyan népszavazási kérdés hitelesítését tagadja 
meg a  Kúria, amelyből az  Alaptörvénnyel összhangban álló jogalkotási megoldás is következhet. A  jogalkotói 
egyértelműség követelményének megfelelő, de többféle jogalkotási megoldást magában hordozó népszavazási 
kérdés normatartalommal kitöltésekor a Kúriának nemcsak lehetősége, de kötelessége is, hogy a kérdés hitelesítése 
szempontjából az  Alaptörvénnyel összhangban álló megoldást figyelembe vegye, és félretegyen bizonyos, 
az Alaptörvénnyel össze nem egyeztethető lehetséges normatartalmakat.

 [35] 5. A  Kúria jelen alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló népszavazási kezdeményezésnél a  népszavazási kérdés 
hitelesítését azért tagadta meg, mert mind az „igen”, mind a „nem” szavazatok többsége esetén olyan jogalkotási 
megoldást vett figyelembe, amely – álláspontja szerint – az  Alaptörvénnyel nem összeegyeztethető, tehát 
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az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti tiltott tárgykört érint. Az „igen” szavazatok többsége esetén 
az  alaptörvény-ellenes jogalkotói megoldást a  nemátalakító kezelések generális, minden gyermek számára 
korlátok nélküli elérhetőségben, míg a „nem” szavazatok esetén a  generális, minden gyermek számára korlátok 
nélküli tiltásban találta megvalósulónak. A  Kúria e  két, a  lehetséges jogalkotási megoldások végpontjain szereplő 
alternatíván kívüli egyéb normatartalmat a  kérdésből nem tartott levezethetőnek. Az  indítványozó mint 
a  népszavazás kezdeményezője alkotmányjogi panaszában azonban egyrészt bemutatott olyan, a  népszavazási 
kérdésből levezethető jogalkotási megoldást (az „igen” szavazatok többsége esetén), amelyre a  Kúria nem volt 
tekintettel, másrészt álláspontja szerint a  Kúria által vizsgált (a  „nem” szavaztok többsége esetén) lehetséges 
normatartalom az Alaptörvénnyel összhangban van. Az Alkotmánybíróságnak ezért azt kellett megvizsgálnia, hogy 
az indítványozó által felhívott, a népszavazási kérdés hitelesítése szempontjából döntő jelentőségű normatartalmak 
a kérdésből alkotmánykonform értelmezéssel levezethetőek-e.

 [36] 6. Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdését az  alábbiak 
szerint módosította: „Minden gyermeknek joga van a  megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a  gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz 
való jogát, és biztosítja a  hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti 
nevelést.”

 [37] A 2020. december 23-tól hatályos Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításának indokolása szerint: 
„Az Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdése kifejezetten a  gyermekek jogaként rögzítette eddig is a  megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemre és gondoskodásra való jogot. Az Alaptörvény módosításával 
az  alkotmányozó az  államra további intézményvédelmi kötelezettséget hárít, vagyis a  jogalkotónak olyan 
jogszabályi környezetet és intézményrendszert megalapozó szabályokat kell kialakítania, amelyek garantálják 
a  gyermek születésétől fogva megváltoztathatatlanul fennálló önazonosságának megőrzését, illetve megóvását. 
A  nyugati világban tapasztalható modern ideológiai folyamatok, amelyek a  férfi és női nem teremtettsége iránt 
ébresztenek kétségeket, veszélyeztetik a  gyermekek Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogát. 
Ahhoz, hogy garantálható legyen a  gyermekeknek ez  a  külön nevesített joga, biztosítani szükséges a  gyermek 
születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, amelyet az  államnak a  rendelkezésére álló összes 
eszközzel meg kell védenie. A születési nem adottság, amelyet megváltoztatni nem lehet: az emberek férfinak vagy 
nőnek születnek. Az emberi méltósághoz pedig az is hozzátartozik, hogy minden gyermeknek joga van a születési 
nemének megfelelő önazonossághoz, melynek része, hogy védelmet élvezzen a  testi-lelki integritása ellen ható 
szellemi vagy biológiai beavatkozásokkal szemben.”

 [38] Az Alkotmánybíróság a  jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy számára az  Alaptörvény az  alkotmányos mérce, 
az Alaptörvény tételes rendelkezéseit és annak módosítását tartalmi szempontból – az ezt lehetővé tevő hatáskör 
hiányában – nem ítélheti meg. Ebből következően a  Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításával 
érintett XVI.  cikk (1)  bekezdése kötelezően alkalmazandó mérce jelen ügyben is. Az  Alkotmánybíróságnak 
az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdéséhez kapcsolt indokolásban kifejezésre juttatott alkotmányozói szándékot, 
illetve célt is figyelembe kell vennie. Ebben a  körben, a  megváltozott alaptörvényi szabályozási környezetben 
kiemelt jelentősége van az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdése alaptörvényi tartalmának {vö. 19/2019. (VI. 18.)  
AB határozat, Indokolás [54]}.

 [39] Az Alkotmánybíróság ezt követően az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésének alkotmányos tartalmát kizárólag 
a  népszavazási kérdés hitelesítésének megítéléshez szükséges mértékben vizsgálta, figyelemmel az  ezen 
alaptörvényi rendelkezéshez kapcsolódó, az Alaptörvény fent hivatkozott módosításához fűzött alkotmányozói célra 
is {vö. 19/2019. (VI. 18.) AB határozat, Indokolás [55]}.

 [40] Az alkotmányozói szándék értelmében az államot az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglalt, a gyermekeket 
megillető testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alapjogok védelmében objektív intézményvédelmi 
kötelezettség terheli, mivel a  gyermeknek joga van a  születési nemének megfelelő önazonossághoz, és védelmet 
kell biztosítani számára a  testi-lelki integritása ellen ható szellemi vagy más egyéb biológiai beavatkozásokkal 
szemben. Ezzel összefüggésben ugyanakkor alkotmányos kötelezettsége az  államnak olyan jogi szabályozást 
kialakítani és fenntartani, amely megfelelő védelmet nyújt a  gyermekek számára a  nemátalakító kezelésekkel 
szemben, figyelemmel az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésben fogalt alapjog érvényre juttatására és annak 
alkotmányos tartalmára.

 [41] Az Alkotmánybíróság értelmezésében az önrendelkezési jog, illetve a cselekvési autonómia az emberi méltósághoz 
való alapjog részjogosultságai. Ezen jogok állított sérelme kapcsán figyelembe kell venni az  alkotmányos jogok 
(önrendelkezés, cselekvési autonómia), illetve tilalmak szoros összetartozását, és azt is, hogy az  Alaptörvényben 
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tiltott magatartások mindenkor korlátját képezik a  mondott részjogosultságoknak. Az  alkotmányos jogok 
gyakorlása elválaszthatatlan az  alkotmányos tilalmak megtartásától. Az  önrendelkezési jog, illetve a  cselekvési 
autonómia nem terjed ki az  Alaptörvényben tiltott magatartás választására {vö. 19/2019. (VI. 18.) AB határozat, 
Indokolás [101]}.

 [42] Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény „legfőbb őre”, az Alaptörvény védelmi funkciójából következik, hogy érvényre 
kell juttatnia az  Alaptörvényben védett értékeket, illetve tilalmakat {vö. 19/2019. (VI. 18.) AB határozat, Indokolás 
[70]}.

 [43] Jelen – az  Abtv. 27.  §-ára alapított – alkotmányjogi panaszeljárásban az  Alkotmánybíróság azt vizsgálhatta, 
hogy a  népszavazási kérdésből eredő lehetséges jogalkotási megoldásokra vonatkozó kúriai jogértelmezés 
az  Alaptörvény 28.  cikkéből fakadó alkotmánykonform értelmezési kötelezettség alapján összhangban van-e 
az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésének alkotmányos tartalmával és ennek következtében megvalósult-e 
az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének a sérelme.

 [44] 7. Ezen vizsgálat eredményeként az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy szemben a  Kúria határozatában 
foglaltakkal, az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdéséből – figyelemmel az  Alaptörvény hivatkozott módosításához 
fűzött alkotmányozói célra, valamint az  állam objektív intézményvédelmi kötelezettségére is – nem vezethető 
le alkotmányosan a  Kúria határozatában követett azon értelmezés, amely szerint az  állam a  gyermekek számára 
nem tilthatja meg a  nemátalakító kezeléseket. Éppen ellenkezőleg, az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésének 
az  Alkotmánybíróság által feltárt alkotmányos tartalma alapján az  állam az  intézményvédelmi kötelezettségéből 
következően olyan jogszabályi környezetet és intézményrendszert alakíthat ki, amely meghatározott nemátalakító 
kezelésekkel szemben garantálja a  gyermekek számára az  alaptörvényi védelmet, tekintettel a  gyermekek 
Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogára is. Ez  az  értelmezés van összhangban az  Alaptörvény 
XVI. cikk (1) bekezdésének alkotmányos tartalmával. Ebből következően az Alkotmánybíróság megállapította, hogy 
a „nem” szavazatok többsége önmagában nem eredményezne alkotmányos kollíziót, nem ütközne az Alaptörvény 
XVI. cikk (1) bekezdésének alkotmányos tartalmába, és nem indokolja az Alaptörvény módosítását, szemben a Kúria 
határozatában foglaltakkal.

 [45] Ugyanakkor az  „igen” szavazatok többségének vizsgálatakor a  Kúria a  kérdéshez a  korlátlanul elérhetővé tétel 
kizárólagos figyelembevételével olyan többlettartalmat társított, amely a kérdésből automatikusan nem következik. 
Az Alkotmánybíróság a kúriai határozatban foglaltaktól eltérően megállapította, hogy amennyiben az érvényes és 
eredményes népszavazáson a  vizsgált népszavazásra javasolt kérdésre az „igen” válaszok kerülnének többségbe, 
az  Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésével összhangban az  Országgyűlés olyan korlátozott jogalkotásra lenne 
köteles, amely az esetleges nemátalakító kezelésekhez való hozzáférést és annak tényleges megkezdését, az állam 
objektív intézményvédelmi kötelezettségére tekintettel 18. életévüket be nem töltött személyek esetén egészen 
kivételes esetekben, szigorú garanciális rendelkezések mentén tenné lehetővé. Ez  a  jogalkotási megoldás szintén 
nem ütközne az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt tilalomba. A  konkrét jogalkotási megoldás 
alkotmányosságáról az  Alkotmánybíróság arra irányuló indítvány esetén a  jogszabály szövegének ismeretében 
dönthet.

 [46] 8. Az  Alkotmánybíróság rámutat, hogy a  népszavazásra javasolt kérdésből jelen ügyben sem állapítható meg 
pontosan a  születő jogi norma tartalma. A  Kúriának a  népszavazási kérdés hitelesítésekor – figyelemmel 
a  népszavazási kérdéssel szemben támasztott alaptörvényi és törvényi követelményekre – az  Alaptörvény 
28.  cikkében foglalt alkotmánykonform jogértelmezési követelményre tekintettel azt kellett megvizsgálnia, 
hogy a  népszavazási kérdésből alkotmánykonform jogalkotói megoldás következhet-e. Jelen ügyben, a  konkrét 
jogszabályi szöveg ismeretének hiányában a  népszavazási kérdésből nem volt kiolvasható, hogy a  jogalkotó 
az  Alaptörvény XVI.  cikkében foglalt állami intézményvédelmi kötelezettségének érvényes és eredményes 
népszavazás esetén ne tudna eleget tenni.

 [47] Az Alkotmánybíróság fentiekre tekintettel megállapította, hogy a Kúria a népszavazási kérdés alapján megalkotandó 
jogszabály alaptörvény-konformitását az  Alaptörvény 28.  cikkében foglaltak figyelmen kívül hagyásával 
annak ellenére zárta ki, hogy arra a  kérdésből kényszerítően következtetni lehetne, amellyel az  megsértette 
az indítványozó Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát. A Kúria döntése 
alaptörvény-ellenes, ezért azt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
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V.

 [48] Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az Abtv. 44. § (1) bekezdésének második 
mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

előadó alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Czine Ágnes dr. Dienes-Oehm Egon
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Handó Tünde dr. Horváth Attila
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó dr. Juhász Miklós
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Márki Zoltán dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Salamon László dr. Schanda Balázs
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Szabó Marcel dr. Szalay Péter
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/3991/2021.
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Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [49] Egyetértek a rendelkező részben foglaltakkal, ugyanakkor lényegesnek tartom az alábbiak kiemelését.

 [50] 1. Az  Alkotmánybíróság a  jelen ügyben a  bírói döntés alaptörvény-ellenességét a  tisztességes bírósági eljáráshoz 
való jog megsértésére tekintettel állapította meg.

 [51] Az Alkotmánybíróság a  7/2013. (III. 1.) AB határozatában – kifejezetten az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés 
d)  pontján (az Abtv. 27.  §-án) alapuló hatáskörével összefüggésben – megerősítette a  tisztességes eljáráshoz 
való joggal kapcsolatos korábbi gyakorlatát és megállapította, hogy a  tisztességes eljáráshoz való jogból fakadó  
– az  Alkotmánybíróság által korábbi gyakorlatában kimunkált – alkotmányos követelmények nemcsak 
a szabályozási környezettel, hanem az egyedi bírói döntésekkel szemben is érvényesíthetők (Indokolás [27]).

 [52] A tisztességes eljárás (fair trial) olyan minőség, amelyet az  eljárás egészének és körülményeinek 
a  figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az  összes 
részletszabály betartása dacára lehet az  eljárás méltánytalan vagy igazságtalan, avagy nem tisztességes {6/1998. 
(III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 95; 7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [24]; 3003/2019. (I. 7.) AB határozat, 
Indokolás [25]}.

 [53] Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint egy eljárás tisztességességét mindig esetről esetre lehet csak megítélni, 
a konkrét ügy körülményeinek figyelembevételével. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság döntéseiben esetről esetre 
határozta meg a  tisztességes eljárás által megkövetelt konkrét ismérveket. Nevesíteni lehet ugyanakkor számos 
olyan követelményt (részjogosítványt), amelyeknek egy eljárásnak meg kell felelnie ahhoz, hogy tisztességesnek 
minősüljön {3025/2016. (II. 23.) AB határozat, Indokolás [19]}.

 [54] Az Alkotmánybíróság jellemzően hangsúlyozza, hogy következetes értelmezése szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk 
(1)  bekezdése egy processzuális alapjogot tartalmaz, amely elsősorban a  bírósági eljárással szemben támasztott 
eljárási garanciák rendszerét jelenti {5/2020. (I. 29.) AB határozat, Indokolás [47]; 3368/2019. (XII. 16.) AB végzés, 
Indokolás [15]; 3367/2019. (XII. 16.) AB végzés, Indokolás [17]; 3295/2019. (XI. 18.) AB végzés; Indokolás [36]; 6/2019. 
(III. 20.) AB határozat, Indokolás [31]; 3046/2019. (III. 14.) AB határozat, Indokolás [34]; 3296/2018. (X. 1.) AB határozat; 
Indokolás [42]; 3181/2018. (VI. 8.) AB határozat, Indokolás [24]}.

 [55] A tisztességes bírósági eljáráshoz való jog processzuális jellege miatt a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog 
védelmi körén ezért kívül esnek a bizonyítékok mérlegelésével és mikénti értékelésével, valamint a bizonyítási teher 
megítélésével kapcsolatos tartalmi kérdések {3063/2019. (III. 25.) AB végzés, Indokolás [17]}.

 [56] A tisztességes bírósági eljáráshoz való jog processzuális jellegéből fakadóan az  Alkotmánybíróság nem foglal 
állást a perorvoslati bíróság jogköréhez tartozó, szakjogi vagy kizárólag törvényértelmezési kérdésben {3001/2020. 
(II. 4.) AB határozat, Indokolás [18]}. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy „önmagában az, hogy a bíróság 
jogértelmezése valamely peres fél jogértelmezésétől – a  jogviták elbírálására irányuló ítélkező-jogalkalmazó 
tevékenység természetéből fakadóan legalább az egyik fél jogértelmezésétől szükségképpen – eltér, nem alapozza 
meg az  alapvetően processzuális természetű előírásokat tartalmazó tisztességes bírósági eljáráshoz való jog 
sérelmének megállapíthatóságát” {3387/2019. (XII. 19.) AB végzés, Indokolás [17]; lásd még: 3080/2020. (III. 18.)  
AB végzés, Indokolás [55]}.

 [57] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rendkívül kivételes esetekben elismerte, hogy a  bírói jogértelmezés kirívó  
– alapjogi relevanciát elérő – hibája a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmének a megállapíthatóságára 
vezessen {3173/2015. (IX. 23.) AB határozat, Indokolás [52]; lásd még: 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás  
[21]–[29]}. Mindazonáltal pusztán a  bírói jogértelmezés állított hibájára alapított alkotmányjogi panaszt  
– a  tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal összefüggésben – az  Alkotmánybíróság érdemben nem vizsgálja 
{3295/2019. (XI. 18.) AB végzés, Indokolás [37]–[40]}.

 [58] 2. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói jogértelmezés kirívó hibájának a vizsgálata elsőként a  jogbiztonság 
követelményével összefüggésben merült fel. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint ugyanis a  jogállamiság egyik 
legfontosabb alkotóeleme a  jogbiztonság, amely megköveteli, hogy a  jogalanyoknak meglegyen a  tényleges 
lehetőségük arra, hogy magatartásukat a  jog előírásaihoz tudják igazítani {34/2014. (XI. 14.) AB határozat, 
Indokolás [71]}. Az Alkotmánybíróság a jogbiztonság követelményével összefüggésben leszögezte azt is, hogy egy 
szabályozás felülírása, kitágítása a bíróságok részéről már nem jogértelmezési, hanem contra legem jogalkalmazási  
– tulajdonképpen jogalkotási – tevékenységet jelent, ami felveti a  bíróságok törvényeknek való alávetettsége 
elvének a  sérelmét. Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint a  „jogállamiság elvéből, követelményéből az  is 
következik, hogy a  jogértelmezés nem válhat a  jogalkalmazó szerv önkényes, szubjektív döntésének eszközévé. 
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Ellenkező esetben sérülne a  jogbiztonság követelménye, a  jogalkalmazó szervek döntéseire vonatkozó 
kiszámíthatósági és előre láthatósági elvárás.” {3026/2015. (II. 9.) AB határozat, Indokolás [27]}

 [59] Az Alkotmánybíróság a  jogbiztonsággal összefüggésben hangsúlyozta azt is, hogy a  jogalkalmazást érintően 
alaptörvény-ellenesség a  visszaható hatályú szabályalkalmazással összefüggésben vethető fel. A  jogalkalmazás 
alaptörvény-ellenességére vezet ezért, ha „a jogvitára okot adó eseménykor még nem létező – vagy nem hatályos – 
előírás alapján bírálnak el egy ügyet. Önmagában azonban a  jogvitáknak az  irányadó jogszabályi rendelkezések 
alapján történő eldöntése – akkor is, ha a bíróság esetleg tévesen értelmezte az alkalmazott előírást – a visszaható 
hatály Alaptörvényből levezetett tilalmával nem hozható összefüggésbe.” {3051/2016. (III. 22.) AB határozat, 
Indokolás [16]}

 [60] Az Alkotmánybíróság jelenlegi gyakorlatában a bírói jogértelmezés alaptörvény-ellenességét a tisztességes bírósági 
eljáráshoz való jog körében vizsgálja. Emellett azonban a  jogbiztonság elvével való összefüggésre utal annak 
megállapításával, hogy „[a]z a bírói ítélet, amely alapos ok nélkül hagyja figyelmen kívül a hatályos jogot, önkényes, 
fogalmilag nem lehet tisztességes, és nem fér össze a  jogállamiság alapelvével” {20/2017. (VII. 18.) AB határozat, 
Indokolás [18]}.

 [61] 3. Az  utóbbi időszakban az  alkotmányjogi panaszokban egyre gyakrabban hivatkozott érveléssé vált, hogy 
a  támadott bírói döntés azért sérti a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot [Alaptörvény XXVIII.  cikk 
(1)  bekezdés], mert contra legem jogértelmezésen alapul. Erre tekintettel lényegesnek tartom, hogy 
az  Alkotmánybíróság ezekben az  ügyekben egységes szempontok alapján folytassa le az  alkotmányossági 
vizsgálatot.

 [62] Az Alkotmánybíróság a  20/2017. (VII. 18.) AB határozatban azt hangsúlyozta, hogy a  bírói jogértelmezés kirívó  
– alapjogi relevanciát elérő – hibája az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben akkor merülhet fel, 
ha a bíróság a jogkérdésre nyilvánvalóan vonatkozó jogi normákat nem veszi figyelembe, és a tisztességes bírósági 
eljáráshoz való jog mint eljárásjogi jellegű alapjog egy aspektusát, az indokolási kötelezettséget sértő módon nem 
indokolja meg, hogy az adott jogkérdésre irányadó, hatályos jogi normákat miért nem alkalmazza (Indokolás [29]).

 [63] Az Alkotmánybíróság a  23/2018. (XII. 28.) AB határozatban rámutatott arra is, hogy a  bírói jogértelmezés akkor 
is alaptörvény-ellenessé válik, ha a  bíróság az  Alaptörvény 28.  cikkében foglalt jogértelmezési szabályokat 
kifejezetten figyelmen kívül hagyja (Indokolás [28]). Ezzel összefüggésben ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy 
„pusztán az  a  tény, hogy a  bíróság a  jogszabály céljának vizsgálata után azzal ellentétes tartalmú döntést hoz, 
nem eredményez minden esetben és feltétlenül alaptörvény-ellenességet. Egy ilyen követelmény a  jogrend 
működőképességet veszélyeztető rugalmatlanságát idézhetné elő. Maga az  Alaptörvény 28.  cikke is akként 
fogalmaz, hogy a  jogértelmezésnek a  jogszabály célját elsősorban kell figyelembe vennie, és nem zárja ki, hogy 
a  jogszabály tartalmának megállapításakor a  bíróság egyéb szempontokra is figyelemmel legyen, és hogy ezek 
mérlegelése során, indokolt esetben, a  jogszabály eredeti céljával ellentétes következtetésre jusson. Az  a  bírósági 
mérlegelés azonban, amely a  jogszabály céljának vizsgálatát teljes mértékben és kifejezetten kizárja, már 
alaptörvény-ellenesnek minősül.” (Indokolás [30])

 [64] Megállapítható tehát, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói jogértelmezés kirívó – alapjogi relevanciát 
elérő – hibája jellemzően azzal összefüggésben merülhet fel, ha a bíróság nem a jogvitára irányadó jogi normákat 
alkalmazza, és nem indokolja meg, hogy az  adott jogkérdésre irányadó, hatályos jogi normákat miért nem 
alkalmazza, illetve a bíróság teljes mértékben és kifejezetten kizárja az Alaptörvény 28. cikkének értelmezési elveit.

 [65] 4. A  fentiek alapján úgy gondolom, hogy a  jelen ügyben az  Alkotmánybíróság az  eddigi gyakorlatában 
kidolgozott szempontokat tágította, és szélesebb teret nyitott a bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatához 
annak elismerésével, hogy a  bírói döntés alaptörvény-ellenességét önmagában kiváltja az, ha nem felel meg 
az alkotmánykonform jogértelmezés követelményének.

Budapest, 2021. december 14.
Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró helyett
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Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [66] A rendelkező részt támogattam. Indokolásom azonban a többségi indokolástól az alábbiak szerint eltérő.

 [67] 1. A határozat rendelkező része és annak többségi indokolása az alkotmányjogi panasz alapján alapjogi védelemben 
részesítette az indítványozó Kormányt mint közhatalommal rendelkező szervet. Az Abtv. 27. §-ának 2019. december 20-tól 
hatályos módosításával erre valóban van törvényi lehetőség. Az  Abtv. 27.  § (2) és (3)  bekezdése ugyanis explicit 
jogalapot teremt a közhatalmat gyakorló szerv számára Alaptörvényben biztosított jog sérelmére történő hivatkozásra.

 [68] Az említett törvénymódosítás az Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pontjának megváltoztatásával azonban azt is lehetővé 
tette a közhatalommal rendelkező szervek számára, hogy hatásköreik védelme érdekében alkotmányjogi panasszal 
forduljanak az  Alkotmánybírósághoz, amennyiben az  Abtv. 55.  § (4a)  bekezdésében írt két feltétel közül legalább 
az egyik teljesül. Ezáltal tehát az eredetivel párhuzamosan létrejött egy hatáskörvédő típusú alkotmányjogi panasz is.

 [69] A hatáskörvédelemre irányuló panasz tartalmában eltér az alapvető jogok védelmét szolgáló alkotmányjogi panasz 
eredeti koncepciójától. Esetében a  tisztázandó kérdések közé tartozik az, hogy melyek a  vizsgálat szempontjai 
és a  hatáskörkorlátozás igazolhatóságának mércéi; ezek miként térnek el a  már kidolgozott és évtizedek óta 
alkalmazott alapjogkorlátozási tesztektől. A jelen ügy tehát alkalmat adott volna a testület számára a hatáskörvédő 
alkotmányjogi panasz értelmezésére. E  különbségek azt is megalapozták volna, hogy a  hatáskörvédelmet 
az  alkotmányjogi panasztól elkülönülő hatáskörként és eljárásként intézményesítse a  törvényalkotó sarkalatos 
törvényi szinten, az  Abtv.-ben. [A módosítás által nyitva hagyott, de pillanatnyilag kevésbé releváns kérdéseket 
a 3030/2020. (II. 24.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolásomban jeleztem.]

 [70] 2. A  jelen ügyben az  indítványt annak tartalmára tekintettel, hatáskörvédelemre irányuló panaszként kellett volna 
értelmezni és elbírálni. A vizsgálat tárgya ugyanis nem az, hogy mennyiben sérült a Kormány tisztességes bírósági 
eljáráshoz való joga [Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdés] a  Kúria contra legem értelmezése kapcsán, hiszen 
a  Kúria a  népszavazási kérdés hitelesítésére irányuló eljárásában nem törvényt, hanem maga is az  Alaptörvényt 
értelmezi. Az alkotmánybírósági kontroll tárgya ebben az esetben tehát kifejezetten jogorvoslati jellegű, ha tetszik 
ebben a  körben az  Alkotmánybíróság – az  Alaptörvény védelmére hivatott szervként – fellebbviteli fórumként 
jár el. A  valódi kérdés a  jelen esetben az, hogy a  támadott bírói döntés a  Kormány hatáskörét az  Alaptörvénybe 
ütközően korlátozta-e, azaz sérült-e a  Kormány népszavazás kezdeményezésére vonatkozó, Alaptörvény 8.  cikk 
(1) bekezdésébe foglalt hatásköre.

 [71] A népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem az Alaptörvény módosítására irányult, mert akár az „igen”, akár a „nem” 
szavazatok kerülnek többségbe az  érvényes és eredményes népszavazáson, az  Országgyűlés tud olyan törvényt 
alkotni, amely az  Alaptörvénnyel összhangban szabályozza a  kiskorú gyermekek nemátalakító kezelését. Ebből 
az  következik, hogy a  Kormánynak az  Alaptörvényben foglalt hatásköre [vö. Abtv. 55.  § (4a)  bekezdés b)  pont] 
kiterjed arra, hogy a  szóban forgó kérdésben népszavazást kezdeményezzen. A  bírói döntés azonban ezzel 
ellentétesen értelmezte magát az  Alaptörvényt, ezáltal szükségtelenül korlátozta a  Kormány előbbi alaptörvényi 
hatáskörének gyakorlását. Mivel a hatáskörvédelem oldaláról is a rendelkező részben foglalt döntést kell meghozni, 
ezért azt támogattam.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
alkotmánybíró helyett

 [72] A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Dienes-Oehm Egon
alkotmánybíró helyett
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 [73] A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Schanda Balázs
alkotmánybíró helyett

Dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye

 [74] 1. A  határozatnak azzal az  érvelésével és következtetésével, mely szerint téves a  Kúria azon álláspontja, hogy 
a vitatott népszavazási kérdésre adható lehetséges válaszokból következő jogalkotási kötelezettség nem teljesíthető 
az  Alaptörvény módosítása nélkül, alapvetően egyetértek. Magam is úgy látom, hogy akár az „igen”, akár a „nem” 
válaszok kerülnének többségbe, abban a  kontextusban, amelyben ma ténylegesen kérdések merülnek fel 
a  nemátalakító kezelésekkel kapcsolatban, a  jogalkotónak a  népszavazási kérdés megfelelő értelmezése mellett 
bármelyik válasz többsége esetén van olyan mozgástere, hogy az  Alaptörvény hatályos rendelkezéseinek keretei 
között eleget tudjon tenni a népszavazás eredményéből következő jogalkotási kötelezettségének.

 [75] Következésképpen a Kúria támadott végzése tévesen tartotta kizártnak az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja 
alapján az adott kérdésben népszavazás tartását. A Kúria végzése ennek következtében nézetem szerint objektíve 
sérti mindazoknak a népszavazásra jogosultaknak [Alaptörvény XXIII. cikke (7) bekezdése] népszavazáshoz (abban 
való részvételhez) való jogát, akik e kérdésre vonatkozóan kezdeményezett népszavazáson részt kívánnának venni, 
és a jogrendszernek a közvetlen demokrácia eme intézménye eszközével történő formálásának részesei kívánnának 
lenni.

 [76] 2. Nem értek ugyanakkor egyet azzal, hogy a  Kúria végzése az  abban foglalt téves jogi álláspont folytán egyben 
contra constitutionem is lenne. Akár az  Alkotmánybíróság által vizsgált esetekben többször is előfordult contra 
legem, akár a  jelen ügyben felmerült contra constitutionem hivatkozásokat (eseteket) vizsgáljuk, ezeknek 
a  minősítéseknek nézetem szerint akkor van helye, ha a  döntés nyilvánvaló módon, közvetlenül ütközik expressis 
verbis formát öltő jogi normával. A jelen esetben erről nem lehet beszélni; a Kúria az Alaptörvény és a népszavazási 
törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmezésével jutott téves következtetésre, anélkül, hogy valamelyik jogi 
normát, rendelkezést nyilvánvaló módon annulálta volna. Ez  ugyanakkor nem változtat a  döntés téves, és ennek 
folytán Alaptörvényt sértő mivoltán. (Vagyis az Alaptörvény sérelme nem csak contra constitutionem döntés folytán 
következhet be.)

 [77] 3. Felmerülhet a  kérdés, hogy a  Kúria értelmezése szakjogi természetű, aminek felülvizsgálatától 
az  Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint tartózkodik, nem lévén negyedfokú („szuper”-)bíróság. A  jelen 
ügyben azonban kifejezetten az Alaptörvény és a népszavazási törvény értelmezésére került sor, mely kétségtelenül 
szakjogi, de ugyanakkor kizárólag alkotmányjogi-szakjogi értelmezést kíván. Azon túl, hogy az  ügy természeténél 
fogva a Kúriának megkerülhetetlenül alkotmányjogi-szakjogi kérdésben kellett állás foglalnia, az Alkotmánybíróság 
mint az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve, csorbítatlan hatáskörrel rendelkezik az elé kerülő alkotmányjogi-
szakjogi kérdések elbírálására. Ezen túlmenően a  népszavazással kapcsolatos alkotmányjogi panaszok esetén 
az Alkotmánybíróság a bírói döntést felülbíráló fórumként jár el az alkotmányjogi panaszok elbírálását szabályozó 
törvényi keretek között.

 [78] 4. A  fentiek hangsúlyozása mellett ugyanakkor a  jelen ügyben az  Alaptörvény XXVIII.  cikke (1)  bekezdésével 
szabályozott tisztességes eljáráshoz való jog sérelme nézetem szerint nem állapítható meg.

 [79] 4.1. A  jelen ügy bírósági felülvizsgálati elbírálására a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 229.  § 
(2)  bekezdése értelmében nem peres eljárásban került sor. Az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdése védelmének 
peren kívüli eljárásokra történő automatikus kiterjesztését továbbra is kétségesnek tartom.

 [80] E problémával már több korábban elbírált ügyhöz [pl. 35/2015. (XII. 16.) AB határozat, 3340/2017. (XII. 8.) AB végzés, 
3179/2018. (VI. 8.) AB határozat] csatolt párhuzamos indokolásomban, illetve különvéleményemben foglalkoztam. 
A 3375/2018. (XII. 5.) AB határozathoz írt különvéleményemben újólag kifejtettem, hogy – tekintettel az alaptörvényi 
rendelkezés pontos szövegére, miszerint: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy [...] valamely perben a  jogait és 
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kötelezettségeit [a] bíróság tisztességes [...] tárgyaláson [...] bírálja el.” Az  említett határozat „az Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bekezdésére alapított megsemmisítéssel túllép ezen alaptörvényi rendelkezés textuális értelmezésén, 
azonban továbbra is adós marad ezen – nézetem szerint – kiterjesztő alaptörvény-értelmezés magyarázatával, 
dogmatikai levezetésével” (Indokolás [148]).

 [81] 4.2. Változatlan az  a  számos határozathoz [pl. 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, 
3128/2019. (VI. 5.) AB határozat, 19/2021. (V. 27.) AB határozat, 3002/2021. (I. 14.) AB határozat, 29/2021. (XI. 10.) 
AB határozat] csatolt különvéleményemben, illetve párhuzamos indokolásomban kifejtett álláspontom is, hogy 
az Alaptörvény XXVIII. cikke (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog processzuális jellegű 
alkotmányjogi szabály, amelynek sérelme kizárólag az  eljárásjogi szabályok alkotmányjogi súlyú megsértésével 
valósulhat meg.

 [82] A határozat anyagi jogi jogsértést állapított meg, amely az Alaptörvény XXVIII. cikke (1) bekezdésében védett jogok 
megsértésének körébe nem vonható.

 [83] Kérdés, hogy az  alaptörvényi rendelkezést tévesen alkalmazó, ezért mások népszavazáshoz való jogát sértő bírói 
döntéssel szemben az  eljárásban a  döntésig részt nem vevő alapjogukban sértettek rendelkeznek-e, és miként 
hatékony jogorvoslati eszközzel. Ezzel kapcsolatos indítvány hiányában az  Alkotmánybíróság ezt a  kérdést akkor 
sem vizsgálhatta volna, ha osztotta volna a többségtől eltérő jogi álláspontomat.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Salamon László
alkotmánybíró helyett

Dr. Szabó Marcel alkotmánybíró különvéleménye

 [84] 1. A Kúria végzése nem vizsgálta meg a  népszavazási kérdés egyik alapvető elemét, nevezetesen azt, hogy  
„a népszavazási kérdés valóban csak a transzszexuális személyekre vonatkozik-e, vagy az interszexuális gyermekekre 
is vonatkoztatható-e” (Kúria végzése, Indokolás [58]), mert általánosságban úgy ítélte meg, hogy a  népszavazási 
kérdés nem hitelesíthető. Ahogyan arra a  Kúria végzése is utal (lásd a  végzés Indokolásának [18] bekezdését), 
a Kúriához felülvizsgálati kérelemmel fordulók egy része éppen azért tartotta a népszavazási kérdést aggályosnak, 
mert álláspontjuk szerint a  kérdés alapján nem egyértelmű, hogy az  a  transzszexualitás vagy az  interszexualitás 
körében felmerülő kezelésekre vonatkozik-e, esetleg mindkettőre.

 [85] 2. Az  Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panasz szerint: „eredményes és érvényes népszavazást 
követően, a  »nem« szavazatok többsége esetén azt kell normaként tételezni, hogy nemátalakító kezelések 
megkezdése csak 18. életévét betöltött személyek esetén lehetséges” (alkotmányjogi panasz, 32. pont).

 [86] 3. Mivel a  népszavazási kérdés hitelesítésére vonatkozó felülvizsgálati kérelmek lényeges aspektusa volt 
az interszexualitás/transzszexualitás értelmezési problémája, melyre vonatkozóan a Kúria végzése sem tartalmazott 
megállapítást, álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak a döntésében erre a kérdésre szükségképpen ki kellett 
volna térnie, az ugyanis a népszavazási kérdés hitelesíthetőségének megkerülhetetlen eleme.

 [87] 4. Az  interszexualitás genetikai betegség. A  Semmelweis Egyetem honlapján található „Betegségenciklopédia” 
áttekintése szerint „interszexuális állapotról akkor beszélünk, ha a  genetikai nem, valamint a  nemi szervek 
és a  másodlagos nemi jellegek között ellentmondás észlelhető”. Az  interszexualitás kezelési módja kizárólag 
„hormonterápia, gyógyszeres kezelés, vagy a  külső és belső nemi szervek sebészi korrekciója” lehet, a  betegség 
minél koraibb felismerése és kezelése orvosilag kifejezetten indokolt „a nemi identitás sérülésének elkerülése 
céljából” (Részletesen: https://semmelweis.hu/urologia/2014/09/05/interszexualitas/).

 [88] Az Alaptörvény XVI.  cikk (1)  bekezdésének második mondata szerint Magyarország védi a  gyermekek születési 
nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. A  Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításához 
fűzött indokolás szerint „[a]hhoz, hogy garantálható legyen a  gyermekeknek ez  a  külön nevesített joga, 
biztosítani szükséges a  gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, amelyet az  államnak 
a rendelkezésére álló összes eszközzel meg kell védenie”.
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 [89] Az interszexualitás orvosi kezelése több mint száz éves múltra tekint vissza. Álláspontom szerint az Alaptörvénnyel 
ellentétes volna az  interszexualitást gyógyító orvosi beavatkozások tilalma. Az  Alkotmánybíróságnak éppen 
ezért a  határozatában egyértelművé kellett volna tennie, hogy a  népszavazási kérdés alkotmányos értelmezési 
tartománya kizárólag a transzgender beavatkozásokra vonatkozhat, a Kúria végzésének megsemmisítését követően 
pedig a Kúriának ezen szempont figyelembevételével szükséges eljárnia. Ennek hiányában a többségi határozatot 
nem tudtam támogatni.

Budapest, 2021. december 14.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Szabó Marcel
alkotmánybíró helyett
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 633/2021. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
52.  § (8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére – hozzájárulok, 
hogy a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora Keppelné dr. Bognár Erzsébetet „Promotio sub auspiciis 
praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2021. december 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. december 14.

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

KEH ügyszám: KEH/05364-2/2021.

A köztársasági elnök 634/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kulcsár Klárát 2022. május 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-2/2021.
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A köztársasági elnök 635/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Cseicsner Évát 2022. május 18-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-3/2021.

A köztársasági elnök 636/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Budai Dávidot 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-4/2021.

A köztársasági elnök 637/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csécsei Etele 
Ádámot 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-5/2021.
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A köztársasági elnök 638/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Fekete Gábort 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-6/2021.

A köztársasági elnök 639/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi   
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
Kónyáné dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigittát 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-7/2021.

A köztársasági elnök 640/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Potháczki Dórát 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-8/2021.
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A köztársasági elnök 641/2021. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Resán Dalmát 
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-9/2021.

A köztársasági elnök 642/2021. (XII. 22.) KE határozata
a 11/2019. (I. 9.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jagudits Katalin 
bírói kinevezését a 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-10/2021.

A köztársasági elnök 643/2021. (XII. 22.) KE határozata
az 525/2018. (XII. 18.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Péter-Sztankó 
Ágnes Márta bírói kinevezését a  2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra 
meghosszabbítom.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-11/2021.
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A köztársasági elnök 644/2021. (XII. 22.) KE határozata
az 537/2018. (XII. 18.) KE határozattal módosított 543/2015. (XII. 17.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 25.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Magyar Anna 
Ilona bírói kinevezését a 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2021. december 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05276-12/2021.

A Kormány 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány – a  magyar gazdaság növekedésére, az  azt támogató állami beruházások kimagasló szintjére és az  építési 
beruházások kínálati korlátaira tekintettel –
 1. egyetért azzal, hogy a 2022. évi hiánycél az eredeti 5,9% helyett a bruttó hazai össztermék (GDP) 4,9%-a legyen;
 2. a 2022. évi hiány csökkentése érdekében egyetért a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021.  évi XC. törvény egyes kiadási előirányzatainak csökkentésével, valamint a  korábban meghozott 
beruházási döntések felülvizsgálatával, oly módon, hogy az  így elért megtakarítás összege meghaladja 
a 755 000 000 000 forintot;

 3. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  központi költségvetés 2022. évi előirányzatait összességében 605 405 800 000 forinttal csökkenti, 
az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. január 5.

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a  2022. évi 
beruházások, beruházási döntések további csökkentésére legalább 150 000 000 000 forint összegben.
Felelős: pénzügyminiszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2022. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359028 3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 520 000 000

XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok

390217 6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
K6 Beruházások -15 750 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K6 Beruházások -2 101 100 000
XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
007614 1 Jutalékok és egyéb költségek

K3 Dologi kiadások -15 000 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

K6 Beruházások -8 861 000 000
K7 Felújítások -1 139 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
391184 3 Beruházási Alap

K6 Beruházások -400 000 000 000
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

349351 1 Paks II. Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -40 000 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

387806 5 Fővárosi fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 738 000 000

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -10 000 000 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

388295 5 Repülőterek fejlesztése
K3 Dologi kiadások -750 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 499 250 000

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386595 2 Gazdaságfejlesztési programok

K3 Dologi kiadások -1 535 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 535 300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 534 865 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -20 000 000 000
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K3 Dologi kiadások -835 400 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 793 600 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 371 000 000

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
352051 1 Egészséges Budapest Program

K6 Beruházások -9 820 700 000
K7 Felújítások -1 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 404 300 000

379395 2 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása
K1 Személyi juttatások -500 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -77 500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -29 422 500 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -20 000 000 000
4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

225146 1 Foglalkoztatási támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 500 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

K I A D Á S O K 
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények -2 101 100 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

387806 5 Fővárosi fejlesztések -4 738 000 000
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások -10 000 000 000
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
388295 5 Repülőterek fejlesztése -1 500 000 000

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386595 2 Gazdaságfejlesztési programok -3 071 700 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat -20 000 000 000
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok -9 000 000 000

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
352051 1 Egészséges Budapest Program -13 225 000 000
379395 2 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása -30 000 000 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -20 000 000 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2022. január 5. -605 405 800 000 -605 405 800 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

T Á M O G A T Á S 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L
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A miniszterelnök 88/2021. (XII. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 
turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 

turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 

a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 89/2021. (XII. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 
turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló 

turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 

a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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