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III. Kormányrendeletek

A Kormány 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának részletes szabályairól

A Kormány 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés g) pontjában,
a 15. § és a 20. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  települési – a  főváros belterületén a  fővárosi – önkormányzatnak (a továbbiakban: 
önkormányzat) és az  állatvédelmi hatósági jogkörben eljáró jegyzőnek (a továbbiakban: jegyző) az  állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 48/A.  § (3) és (4)  bekezdésében 
foglalt, a település belterületén a 2. § e) pontja szerinti kóbor állatok befogásával, elhelyezésével és tulajdonjogának 
átruházásával kapcsolatos feladatainak ellátására terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) ebrendész: állatgondozásban jártas természetes személy, aki ebrendészeti, állategészségügyi, állatvédelmi és 

-higiéniai tevékenységet lát el;
b) ebrendészeti tevékenység: a település belterületén a kóbor állat befogása, gondozása, nyilvántartása, továbbá 

– a  3.  § (4)  bekezdése szerinti megállapodás esetén – a  kóbor állat örökbeadása, valamint a  kóbor állat 
életének kioltása;

c) ebrendészeti telep: az állatok biztonságos elkülönítésére alkalmas telep, amelyen a kóbor állat elhelyezése és 
hatósági megfigyelése történik;

d) hatósági megfigyelés ideje: a  veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 
szerinti, a veszettség szempontjából aggályos állat hatósági megfigyelésének tizennégy napos időtartama;

e) kóbor állat: a háziasított állatfajok közül a házi kutya (Canis lupus familiaris) és a házi macska (Felis silvestris 
catus) olyan egyede, amely állattartó felügyelete nélkül, tartási helyétől eltérő területen tartózkodik;

f ) örökbeadás: kóbor állat tulajdonjogának átruházása.

3. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását az önkormányzat,
a) ha rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás 

keretében, illetve
b) ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében
biztosítja.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  önkormányzat köteles a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a  továbbiakban: NÉBIH) részére a  4.  § (3)  bekezdés b)–e)  pontja szerinti adatot átadni, valamint az  e  rendelet 
szerinti, az ebrendészeti telep működésére és a kóbor állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeket teljesíteni.

 (3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben is felel az Ávtv. 48/A. § (3) bekezdése szerinti feladata 
ellátásáért, és gondoskodik a feladat megfelelő ellátásának ellenőrzéséről.

 (4) Az  Ávtv. 48/A.  § (3)  bekezdése alapján a  kóbor állat tulajdonjogának átruházásáról, végleges elhelyezéséről, 
valamint életének megengedett módon történő kioltásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző ezen feladatai ellátására 
megállapodást köthet az ebrendészeti telep üzemeltetőjével.

 (5) A  jegyző a  (4)  bekezdés szerinti megállapodás hiányában is köteles az  Ávtv. 48/A.  § (3)  bekezdése szerinti feladat 
ellátása során az  e  rendelet szerinti, az  ebrendészeti telepre előírt működési feltételeket biztosítani, valamint 
a kóbor állatok elhelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelelni.

 (6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatellátás állatmenhellyel való megállapodás útján is teljesíthető.
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 (7) Az  önkormányzat tulajdonában lévő vagy az  önkormányzat által természetes vagy jogi személlyel kötött 
szerződés alapján működő ebrendészeti telep, amennyiben az  e  rendelet szerinti, az  ebrendészeti telep 
működésére és az  állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeket teljesíti, úgy az  önkormányzat döntésétől függően 
szerződésmódosítást követően folytathatja működését.

2. Az ebrendészeti telep létesítése és működése

4. § (1) Az ebrendészeti tevékenységet a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony alapján feladatot ellátó ebrendészeti 
telep létesítéséhez és működése megkezdéséhez – az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008.  évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 34.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 
szerinti, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: 
járási hivatal) be kell jelenteni.

 (2) A  járási hivatal az  ebrendészeti telep Szolgtv. 27.  § (1)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételéről értesíti 
a  NÉBIH-et. A  NÉBIH az  ebrendészeti telep adatait az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR) 
kezeli, és az ebrendészeti telepek listáját, valamint azok honlapjának címét a honlapján közzéteszi.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) az ebrendészeti telep tulajdonosa vagy – amennyiben eltérő személy – üzemeltetőjének az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés c) és d) pontja, valamint a 38/A. § 
(3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatait,

b) az ebrendész a) pont szerinti adatait,
c) a telephely címét, telefonszámát, valamint az  ebrendészeti telep honlapjának vagy az  önkormányzat által 

rendelkezésére bocsátott honlapfelület (a továbbiakban együtt: honlap) címét,
d) a szolgáltató állatorvos a) pont szerinti adatait, valamint
e) állatfajonkénti bontásban a maximálisan elhelyezhető egyedszámot.

5. § (1) Az ebrendészeti telep működtetése iránti – 4. § (1) bekezdése szerinti – bejelentés tartalmazza:
a) az ebrendészeti telep tulajdonosa vagy – amennyiben eltérő személy – üzemeltetőjének az  Éltv. 38.  § 

(2) bekezdés c) és d) pontja, valamint a 38/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatait,
b) az ebrendész a) pont szerinti adatait,
c) a telephely címét, telefonszámát, valamint a honlap címét,
d) a szolgáltató állatorvos a) pont szerinti adatait,
e) állatfajonkénti bontásban a maximálisan elhelyezhető egyedszámot, valamint
f ) a bejelentést tevő nyilatkozatát arról, hogy

fa) a telep üzemeltetője ebrendészt alkalmaz,
fb) a telep üzemeltetője az ott elhelyezett  állatok egészségügyi ellátása érdekében szolgáltató 

állatorvost szerződtet,
fc) biztosítottak az e rendeletben meghatározott állattartási körülmények,
fd) az ebrendészeti telep rendelkezik az 1. melléklet szerinti műszaki feltételekkel, valamint
fe) biztosítottak az állati eredetű melléktermékek ideiglenes elhelyezésének és azok ártalmatlanítására 

engedélyezett létesítménybe történő szállításának feltételei.
 (2) Az ebrendészeti telep működtetése iránti bejelentés mellékleteként csatolni kell

a) az állategészségügyi ellátást biztosító szolgáltató állatorvossal kötött ellátási vagy megbízási szerződés 
másolatát,

b) nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló telep esetén a  telep legalább 6 havi működési költségét 
fedező összeg rendelkezésre állásáról szóló banki igazolást,

c) az ebrendészeti telep hatályos, legalább egy önkormányzattal kötött feladatellátási szerződése másolatát,
d) az állati eredetű melléktermékek elszállítását és ártalmatlanítását végző szolgáltatóval kötött szerződés 

másolatát,
e) az ebrendészeti telep 2. melléklet szerinti működési szabályzatát,
f ) megszűnés esetére az ebrendészeti telep felszámolási tervét, valamint
g) az ebrendészeti telep részletes alaprajzának másolatát.

 (3) Az  ebrendészeti telep üzemeltetője a  (2)  bekezdés szerinti adatokat érintő változásokról, a  Szolgtv. 24.  § 
(1) bekezdése szerinti értesítéssel egyidejűleg értesíti a feladatellátással érintett önkormányzatot is.
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6. § (1) Az  ebrendészeti telep működésének e  rendelet feltételeinek való megfelelését a  járási hivatal rendszeresen 
ellenőrzi. Ha a járási hivatal az ellenőrzés eredményétől függően a működés folytatására való jogosultság megfelelő 
igazolásáig határozatban megtiltja a tevékenység folytatását, a tevékenység végzésétől történő eltiltásról 8 napon 
belül tájékoztatja az ebrendészeti teleppel szerződéses viszonyban lévő önkormányzatot.

 (2) Az ebrendészeti telep működését fel kell függeszteni, ha
a) az ebrendészeti telep működése az ember vagy az ott elhelyezett állat életét, egészségét vagy testi épségét 

veszélyezteti,
b) az ebrendészeti telep üzemeltetője harminc napot meghaladóan nem alkalmaz ebrendészt,
c) az ebrendészeti telep üzemeltetőjének harminc napot meghaladóan nincs hatályos szerződése szolgáltató 

állatorvossal, vagy
d) az ebrendészeti telepnek harminc napot meghaladóan nincs hatályos feladatellátási szerződése egyetlen 

önkormányzattal sem.
 (3) Ha a  járási hivatal az  ebrendészeti telep ellenőrzése során megállapítja, hogy az  ebrendész valamely állatvédelmi 

jogszabályi előírást megszeg, és az  Ávtv. 43.  § (6)  bekezdése szerinti szankciót alkalmazza, úgy arról egyidejűleg 
az önkormányzatot is értesíti.

7. §  Az ebrendészeti telep köteles sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetni a befogott, a leadott, valamint a telepen 
elhullott állat
a) fajáról,
b) fajtájáról,
c) ivaráról,
d) koráról (amennyiben az állat kora nem állapítható meg egyértelműen, úgy a becsült koráról),
e) ismertetőjegyéről,
f ) egyedi azonosítójáról,
g) immunizáltságáról,
h) befogásának körülményeiről, helyéről és pontos idejéről, valamint
i) a 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodás esetén

ia) a kóbor állat életének megengedett módon történő kioltása tényéről és
ib) az ebet örökbefogadó tulajdonos Ávtv. 42/A. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatairól.

8. § (1) A  kóbor állat tulajdonosa köteles megtéríteni az  ebrendészeti telepnek az  állat befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos következő költségeket:
a) a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét,
b) a transzponder behelyezésének költségét,
c) a védőoltás, valamint a külső és belső parazita elleni kezelés költségét és
d) az oltási könyv kiadásának költségét.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti költségek – ha azok a kóbor állat tulajdonosán nem hajthatók be – , valamint az ivartalanítás 
költségeinek megtérítését a kóbor állat örökbeadása feltételéül kell szabni.

 (3) Azzal a  nyilvántartásba vett állatvédő szervezettel, valamint állatmenhellyel szemben, amely elősegíti 
az ebrendészeti telepen található állatok végleges elhelyezését, vagy amely gondoskodik az ebrendészeti telepen 
található állatok további tartásáról, az (1) bekezdés a) pontja szerinti költség nem számítható fel.

 (4) Az ebrendészeti telep az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatások díjtételeit előzetesen meghatározza, és honlapján 
közzéteszi.

 (5) Az önkormányzat az (1) bekezdéstől eltérően az örökbefogadó javára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

9. § (1) Az ebrendészeti telepnek hétköznapokon legalább 2 órán keresztül nyitva kell tartania, valamint az ebrendésznek 
vagy az  ebrendészeti telepen dolgozó más személynek hétköznapokon, valamint szabad- és ünnepnapokon 
a (3) bekezdés b) pontja szerinti telefonszámon 8 és 20 óra között elérhetőnek kell lennie.

 (2) Az ebrendészeti telep üzemeltetője honlapot működtet, és e-mail-címet létesít.
 (3) Az ebrendészeti telep a honlapon közzéteszi

a) szolgáltatási körzetét,
b) az elérhetőségeit (telefonszám, e-mail-cím),
c) az ebrendészeti telep címét, nyitvatartási rendjét és működési szabályzatát,
d) a 8. § (4) bekezdése szerinti díjjegyzéket,
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e) az ebrendészeti telepre évente bekerült, örökbe adott és a 7. § i) pont ia) alpontja szerint kioltott életű kóbor 
állatok számát,

f ) a 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodás esetén az örökbefogadási megállapodás mintapéldányát, valamint
g) legkésőbb a  bekerülést követő első munkanapon az  ebrendészeti telepre bekerült állatról a  bekerülést 

követően készített legalább egy fényképet, melyről az állat felismerhető, alatta feltüntetve
ga) a befogás pontos helyét, idejét,
gb) az állat ivarát, ismertetőjegyeit, viselkedésének alapvető jellemzőit,
gc) a 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodás esetén azt az időpontot, amikortól az állat örökbe adható, 

valamint
gd) a 3.  § (4)  bekezdése szerinti megállapodás esetén azt az  időpontot, amikortól az  elhelyezés 

eredménytelensége esetén a kóbor állat életét megengedett módon ki lehet oltani.
 (4) Az  ebrendészeti telep a  (3)  bekezdés g)  pontja szerinti adatokat mindaddig közzéteszi honlapján, amíg az  állat 

örökbe fogadható.

3. A kóbor állat befogása, elhelyezése és állategészségügyi ellátása

10. § (1) Az  ebrendész feladata az  ebrendészeti tevékenység ellátása és a  település belterületének szükség szerinti 
rendszeres, de legalább kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárása az ott található kóbor állatok felderítése 
érdekében. Az ebrendésznek lakossági bejelentés alapján is ki kell mennie a helyszínre.

 (2) A  kóbor állat befogását az  adott esetben lehetséges legkíméletesebb módon kell elvégezni. A  kóbor állat 
befogásához hurokkal ellátott befogóbotnak fojtásmentesnek kell lennie.

 (3) A kóbor állat befogását a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell 
kísérelni. Sikertelen befogás esetén a kóbor állat befogását 24 órán belül ismételten meg kell kísérelni.

 (4) Közintézmény 100 méteres körzetében előforduló vagy a  lakosságra fenyegetést jelentő kóbor állat befogását 
haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül meg kell kísérelni, és a befogási kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg 
az eredményre nem vezet.

 (5) Ebzárlat idején az ebrendész – a járási hivatal által megállapított időközökben – a zárlat alatt álló területen a tilalom 
ellenére szabadon talált kóbor állatot befogja.

 (6) Ha a kóbor állat magánterületen tartózkodik, befogását akkor kell megkísérelni, ha
a) az adott terület tulajdonosa kéri, és egyidejűleg kötelezettséget vállal az együttműködésre és a munkavégzés 

feltételeinek biztosítására, vagy
b) az állat befogását hatóság rendeli el.

11. § (1) A kóbor állat befogásakor
a) azonnal ellenőrizni kell, hogy az állat transzponderrel vagy egyéb módon jelölt-e,
b) az ebrendészeti telepen sürgős esetben azonnal, de legkésőbb 24 órán belül állatorvosi egészségügyi 

vizsgálatot kell végezni, és
c) a befogást követő 24 órán belül meg kell kezdeni a tulajdonos felkutatását, és meg kell kísérelni az értesítését.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ellenőrzés során az  ebrendész megállapítja, hogy a kóbor  állat rendelkezik 
transzponderrel, megkíséreli az állat tulajdonosával történő kapcsolatfelvételt.

 (3) Ha a  kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté, az  Ávtv. 48/A.  § (3)  bekezdése szerint kell eljárni és – a  3.  § 
(4) bekezdés szerinti megállapodás esetén – az állat örökbe adható.

 (4) A kóbor állat tulajdonosa ismeretlennek minősül abban az esetben, ha
a) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti intézkedések nem vezetnek eredményre, és
b) a kóbor állat befogásától számított 15 nap eltelt.

12. § (1) Az  egymásra veszélyt jelentő állatokat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne ingerelhessék, továbbá ne 
veszélyeztethessék egymást, illetve a másik egyed látványa, észlelése lehetőség szerint ne jelentsen stresszhelyzetet.

 (2) Az állatférőhelyeket naponta tisztítani kell. A férőhely kiürítését követően azt azonnal tisztítani és fertőtleníteni kell.
 (3) Az állatokat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni kell, valamint az ivóvízhez való folyamatos hozzáférést és 

a napi legalább egyszeri etetést biztosítani kell.
 (4) Az  ebrendészeti telepen található valamennyi helyiség, állatférőhely, valamint jármű tisztítását és fertőtlenítését 

napi lebontású takarítási napló vezetésével dokumentálni kell. A takarítási napló tartalmazza legalább a tisztítás és 
fertőtlenítés időpontját, valamint a tisztítást és fertőtlenítést végző nevét és aláírását.
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 (5) A  hatósági megfigyelés ideje alatt az  állatokat egyedileg kell elhelyezni, kivéve a  szoptató anyaállatot, amelynek 
kölykeivel együtt való elhelyezését biztosítani kell. Tilos az elhelyezett ebek többszintes tartása.

 (6) A  hatósági megfigyelés ideje leteltét követően csoportos tartás esetén ugyanazon férőhelyre csak azonos fajú, 
egymással szemben agressziót nem mutató, azonos ivarú, illetve ivartalanított állatok helyezhetők el.

 (7) A  beteg, sérült vagy agresszív egyedet a  hatósági megfigyelés idejét követően is a  többi állattól elkülönítve 
kell tartani.

 (8) Az ebrendészeti telepen végzett állatorvosi tevékenységről munkanaplót kell vezetni, amely tartalmazza
a) a vizsgált, kezelt állat megjelölését és az  elvégzett az  állatorvosi vizsgálatot, beavatkozást, valamint annak 

időpontját,
b) a felhasznált állatgyógyászati készítmény megnevezését, valamint
c) a szolgáltató állatorvos aláírását, bélyegzőjét.

13. §  Az állatvédelmi hatóságnak az Ávtv. 24/C. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált döntéséig olyan kóbor állat nem 
adható ki tulajdonosa számára, amely transzponderrel nem jelölt. Ha a kóbor állat a befogáskor érvényes veszettség 
elleni oltással nem rendelkezik, a  kiadást megelőzően veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, és ezzel 
egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó szerrel kell kezelni.

14. § (1) Olyan kóbor állat adható örökbe, amely transzponderrel megjelölt, veszettség elleni védőoltásban részesült, és ezzel 
egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó szerrel kezelt.

 (2) Kóbor állat ivartalanítva vagy – ha az  ivartalanítás szakmai indokok alapján az  ebrendészeti telepen nem 
elvégezhető – ivartalanítási kötelezettséggel adható örökbe.

 (3) Kóbor állat örökbeadásakor az  ebrendészeti telep üzemeltetője vagy – a  3.  § (5)  bekezdése esetén – a  jegyző és 
az örökbefogadó írásbeli megállapodást köt, amely tartalmazza az örökbefogadó kötelezettségeit.

 (4) Az örökbefogadó (3) bekezdés szerinti kötelezettségei a következők:
a) a felelős állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása,
b) az örökbefogadott állat számára rendszeres orvosi ellátás, táplálék, valamint megfelelő mozgástér biztosítása,
c) az örökbefogadott állat tartásával kapcsolatban felmerült összes költség viselése, az  e  rendelet 8. § 

(5) bekezdésében foglaltak kivételével,
d) az örökbefogadott állat (2)  bekezdés szerinti esetben szükséges, az  örökbefogadástól számított 30 napon 

belüli ivartalaníttatása és a  műtétet végző állatorvos által kiállított igazolás örökbeadó részére történő 
megküldése, valamint

e) az örökbefogadott állatra vonatkozó bejelentési és oltási kötelezettségek teljesítése.
 (5) Az örökbefogadó az örökbefogadott állatot szaporítási vagy tenyésztési célra nem használhatja. Az örökbefogadott 

állat tartását az örökbeadó jogosult ellenőrizni.

4. Állat tulajdonjogának átruházása

15. § (1) A házi kutya vagy házi macska egyede tulajdonjogának ajándékozási szerződéssel az ebrendészeti telepre történő 
átruházása – a (2) és a (3) bekezdés szerinti esetben – az állam tulajdonszerzését eredményezi.

 (2) Az  ebrendészeti telepen olyan házi kutya vagy házi macska egyede adható le, amely meg van jelölve 
transzponderrel, és egy éven belül, de legalább tizennégy napja – oltási könyv átadásával igazoltan – megtörtént 
a veszettség elleni immunizálása, valamint ezzel egyidejűleg a széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.

 (3) Egyedi mérlegelés alapján – a  házi kutya vagy házi macska egyede által jelentett járványügyi kockázat, valamint 
az állat tulajdonosának szociális helyzete figyelembevételével – az ebrendészeti telep üzemeltetője a (2) bekezdés 
szerinti feltételek nem teljesülése esetén is dönthet az állat befogadása mellett.

 (4) A leadott állat írásbeli megállapodással, a 14. § megfelelő alkalmazásával örökbe adható.
 (5) A leadott állat ebrendészeti telepre történő szállításának költsége az állattartót terheli.

5. A kóbor állat életének védelme

16. § (1) A befogott  kóbor állat életének kioltása a  kóbor állat életének kioltására vonatkozó állatorvosi szakvélemény 
alapján, állatorvosi beavatkozás útján, az Ávtv. 12. § (1) bekezdésének megfelelően, a (2) bekezdés szerinti esetben, 
fájdalomtól mentesen történhet.
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 (2) A kóbor  állat életét az  Ávtv. 45.  § (1)  bekezdése, valamint a  (3)  bekezdés szerinti eset kivételével a  befogástól 
számított 45 napig tilos kioltani. A befogástól számított 45. nap elteltével kizárólag abban az esetben lehet kioltani 
a kóbor állat életét, ha
a) tulajdonosa a 11. § (4) bekezdése szerint ismeretlennek minősül,
b) az állatot nem fogadják örökbe, és
c) további tartását nyilvántartásba vett állatmenhely nem vállalja.

 (3) A  (2) bekezdésben meghatározott 45 napos időtartam legfeljebb 15 napra rövidíthető, ha az  (1) bekezdés szerinti 
állatorvosi szakvélemény megállapítja, hogy a befogott kóbor állat
a) életben tartása több szenvedést jelentene számára, mint életének kioltása,
b) csekély életben maradási eséllyel bír, vagy
c) agresszív, viselkedészavaros, és ez  nem egészségügyi állapotából fakad, valamint szakorvosi ellátás mellett 

sem várható változás.
 (4) Az Ávtv. 45. § (1) bekezdése szerinti esetben a befogott kóbor állat életét a megengedett módon azonnal ki lehet 

oltani.

6. Záró rendelkezések

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

18. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor működő gyepmesteri telepnek – amennyiben e  rendelet hatálya alá tartozó 
feladatot ellát – 2022. július 1. napjától meg kell megfelelnie az e rendeletben foglaltaknak.

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

 (2) A 9.  § (2)–(4)  bekezdésének a  2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15.  cikk (7)  bekezdése szerinti 
előzetes bejelentése megtörtént.

20. §  A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a  következő 
14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az eb nem tartós, átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:
a) az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére,
b) az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,
c) közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében, vagy
d) állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.
(2) Eb esetében az (1) bekezdés szerinti átmeneti megkötésnél használt eszköz hossza
a) kistestű ebnél 5 méternél,
b) közepes testű ebnél 7 méternél,
c) nagytestű ebnél 9 méternél,
d) futólánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méternél, a futó rész hossza 3 méternél
rövidebb nem lehet.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti, átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie, és 
az az eb életfunkciót, táplálkozását nem nehezítheti el, az az állat számára fájdalmat nem okozhat.
(4) Lóféle esetében az istállón kívüli kikötés időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 60 percet.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az ebrendészeti telep működésének műszaki feltételei

 1.  Az ebrendészeti telepnek rendelkeznie kell
1.1.  az állatok befogásához szükséges eszközökkel,
1.2.  a befogott állatok szállítására alkalmas szállítójárművel,
1.3.  transzponder-leolvasóval,
1.4.  hatósági megfigyelésre alkalmas, egyedi, számozott vagy más módon jelölt, elkülönített, fedett 

állatférőhelyekkel, melyeknek olyan kialakítással kell rendelkezniük, hogy az  állatok számára minden 
körülmények között megfelelő védelmet tudjanak biztosítani az időjárás viszontagságaitól,

1.5.  az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiséggel,
1.6.  a  takarmány tárolására alkalmas külön fedett helyiséggel, amely rendelkezik könnyen tisztítható és 

fertőtleníthető, résmentes, vizet át nem eresztő anyaggal bevont oldalfalakkal és padozattal,
1.7.  zárt trágyatárolóval,
1.8.  villanyellátással, vízellátással vagy vízvételi lehetőséggel, valamint szennyvízelvezetéssel vagy 

szennyvízkezelési lehetőséggel,
1.9.  öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval és irodahelyiséggel,
1.10.  nagynyomású mosó- és fertőtlenítőgéppel,
1.11.  legalább az ebrendészeti telep egyszeri teljes fertőtlenítéséhez szükséges mennyiségű fertőtlenítőszerrel,
1.12. legalább egy hétre elegendő táppal,
1.13.  elsősegélynyújtáshoz szükséges gyógyszerrel és kötözőanyaggal,
1.14.  zárt kerítéssel és
1.15.  az ebrendészeti telepen elhullott állatok tetemeinek átmeneti tárolására alkalmas zárt tárolóval.

 2.  Az 1.9. alpont szerinti helyiségeket az állatférőhelyektől külön épületben kell elhelyezni.
 3.  Az  állatférőhely padozatát könnyen tisztítható és fertőtleníthető, résmentes, vizet át nem eresztő, csúszásgátló 

anyaggal kell burkolni, bűzelzáróval rendelkező csatornaszemmel és szennyvízelvezető csatornával kell ellátni.
 4.  A  nyílászáró szerkezetnek könnyen tisztán tarthatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie. Az  oldalfalat és a  rácsot 

mosható, fertőtleníthető anyagból kell készíteni.
 5.  Az  állatférőhelyek számát úgy szükséges meghatározni, hogy az  újonnan befogott állatok elhelyezése is 

biztosítható legyen.

2. melléklet a 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az ebrendészeti telep működési szabályzatának tartalmi elemei

 1.  A működési szabályzatnak tartalmaznia kell
1.1.  a maximálisan elhelyezhető egyedszámot, valamint az elhelyezés módját állatfajonkénti bontásban,
1.2.  az állatok befogásának módját, eszközeit,
1.3.  az állatok ebrendészeti telepre történő beléptetési rendjét (adatfelvétel, állatorvosi vizsgálat, a beteg állatok 

elkülönítésének módja),
1.4.  az állatok elhelyezésének, ellátásának, gondozásának folyamatát,
1.5.  az állatok ellenőrzésének, az állatorvosi ellátás biztosításának módját,
1.6.  a takarítási, fertőtlenítési szabályokat (tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit),
1.7.  az állatokról készített nyilvántartás vezetésének módját és
1.8.  az  állati tetemek, állati eredetű melléktermékek ideiglenes tárolásának, a  trágya kezelésének és 

ártalmatlanításának módját.
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A Kormány 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2–6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„25/A.  § A  közvetlen támogatásokat, a  kamattámogatásokat, az  azokhoz kapcsolódó költségtérítéseket, valamint 
a garanciabeváltást a Lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. A lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, 
tanulmányokkal és a  lakáscélú támogatások megismertetésével, a  lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó 
szakmai informatikai rendszerek fejlesztésével, valamint a 35. § (1) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel kapcsolatos 
kiadások a Lakástámogatások előirányzatból finanszírozhatók.”

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

2. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 6. alcíme a következő 31/B. §-sal egészül ki:
„31/B.  § Ha a  fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, 
megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, 
ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek 
legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.”

3. §  Az R1. a következő 38. §-sal egészül ki:
„38.  § (1) Új lakás építése esetén a  családi otthonteremtési kedvezmény a  használatbavételi engedélyről szóló 
határozat, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az  egyszerű bejelentéshez 
kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően a  már 
megkötött, családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti 
támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további – a  támogatási kérelem benyújtását követően  
a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a 6. alcím szerint vállalt – 10. § 
szerinti gyermekre is igényelhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti 
további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési 
kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a  már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény 
igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó építési költségvetést a  támogatott személy legalább 
a  (2)  bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a  37.  § (1a)  bekezdése szerinti bekerülési 
költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti igénylés esetén a  (2)  bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó 
támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló 
támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.
(5) Amennyiben az  (1)  bekezdésben foglaltak szerinti igénylés során a  támogatási összeg megállapításához 
figyelembe vehető összesített gyermekszám elérné
a) a  kettőt, akkor a  lakás hasznos alapterületének a  22.  § (1)  bekezdés b)  pontjában vagy 22. § (2)  bekezdés 
b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,
b) a hármat, akkor



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12083

ba) a  (4)  bekezdés szerinti kérelem mellékleteként a  támogatott személynek a  már megkötött családi 
otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó kérelem benyújtásának 
időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a 31. §-ban foglalt feltételek teljesülését, és
bb) a  lakás hasznos alapterületének a  22.  § (1)  bekezdés c)  pontjában vagy a  22.  § (2)  bekezdés c)  pontjában 
foglaltaknak meg kell felelnie.
(6) Az  (1)–(5)  bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a  hitelintézet és a  támogatott személy a  már 
megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.”

4. §  Az R1. 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában 
teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:
a) a  tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a  tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi 
otthonteremtési kedvezmény és a  69.  § (1)  bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére 
vonatkozó támogatási szerződések, valamint az  e  bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási 
szerződések módosításának adatait, és
b) a  családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a)  pont szerinti 
kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az  ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési 
kamattámogatása, valamint a 69. § (1a) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó 
támogatási szerződések adatait.”

5. §  Az R1. a következő 94. §-sal egészül ki:
„94.  § (1) A  családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 38. §-t a Módr7. hatálybalépését megelőzően megkötött 
támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A  Módr7.-tel megállapított 70.  § rendelkezéseit a  Módr7. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási 
jogviszonyokra és családjogi tényekre, valamint megkezdett visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell, ha 
a támogatás visszafizetése a Módr7. hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.”

6. §  Az R1.
a) 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a „ha a tetőtér beépítés” szövegrész helyébe a „ha a tetőtér beépítés  

– ideértve azt az esetet is, ha az az építmény térfogatnövelésével nem jár –” szöveg,
b) 12. §

ba) (1) bekezdésében az „a (2) és (2b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2b) bekezdésben, 
valamint a 38. §-ban” szöveg,

bb) (2)  bekezdésében a  „vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi 
gyermekvállalás esetén – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábban folyósított” szövegrész 
helyébe az „– a  (2a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  korábban folyósított és az  újabb igénylésig 
vissza nem fizetett” szöveg,

bc) (2a)  bekezdésében az „azon gyermekek” szövegrész helyébe az „azon, az  igénylés időpontjában 
meglévő gyermekek” szöveg,

c) 13. § (7) bekezdésében az „az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga” szövegrész 
helyébe a „kizárólagos használati joga” szöveg,

d) 26. § (2) bekezdésében az „épített” szövegrész helyébe a „vásárolt” szöveg,
e) 44.  § (3)  bekezdésében a  „megvásárlása” szövegrész helyébe az  „átruházása” szöveg, az  „adásvételi 

szerződéssel” szövegrész helyébe a  „szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési 
jegyzőkönyvvel” szöveg, és a „vételár” szövegrész helyébe az „ellenérték” szöveg,

f ) 59. § (11) bekezdés b) pontjában a „(6)” szövegrész helyébe a „(7)” szöveg,
g) 70. §

ga) a) pontjában a „49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)–(7) bekezdésében, az 52–54. §-ban” szövegrész 
helyébe a „49–54.  §-ban – kivéve az  51.  § (3) és (4)  bekezdését, ha a  támogatott személy családi 
otthonteremtési kedvezményt nem vett igénybe –” szöveg,

gb) b) pontjában a „36–50. §-ban, az 51. § (1), (2) és (5)–(7) bekezdésében, az 52–54. §-ban” szövegrész 
helyébe a „36–54. §-ban” szöveg,



12084 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

h) 77. §-ában az „a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „az 
állami adóhatóság” szöveg

lép.

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

7. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. alcíme a következő 19/J. §-sal egészül ki:
„19/J.  § Ha a  fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, 
megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, 
ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek 
legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.”

8. §  Az R2. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Bővítés, és a  7/A. alcím szerinti korszerűsítés, illetve bővítés esetén a  családi otthonteremtési 
kedvezmény a  használatbavételi engedélyről szóló határozat, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a  felépítés megtörténtét igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy a 7/A. alcím szerinti korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését 
megelőzően a  már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés 
szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további – a  támogatási kérelem benyújtását 
követően a  12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő, vagy a  8. alcím szerint 
vállalt – 10. § szerinti gyermekre is igényelhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti 
további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési 
kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.
(3) Azon gyermek esetében, aki után a  23.  § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, az (1) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § 
szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a  már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény 
igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a  támogatott személy legalább 
a  (2)  bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti bekerülési 
költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti igénylés esetén a  (2)  bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó 
támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló 
támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.
(6) Amennyiben az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető 
gyermekszám elérné
a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,
b) a hármat, akkor
ba) a  7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén a  (4)  bekezdés 
szerinti kérelem mellékleteként a  támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény 
igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára 
vonatkozóan igazolnia kell a 19/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és
bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,
c) a négyet, akkor
ca) a  7/A. alcímben meghatározott korszerűsítés, illetve bővítés céljából történő igénylés esetén – amennyiben 
erre az eredeti támogatási kérelem benyújtásakor nem került sor – a  (4) bekezdés szerinti kérelem mellékleteként 
a támogatott személynek a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási 
szerződést megalapozó támogatási kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozóan igazolnia kell a  19/E.  § 
(2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, és
cb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.
(7) Az  (1)–(6)  bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a  hitelintézet és a  támogatott személy a  már 
megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.”
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9. §  Az R2. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában 
teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:
a) a  tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az  tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi 
otthonteremtési kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, 
valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait, és
b) a  családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a)  pont szerinti 
kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az  ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési 
kamattámogatása igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.”

10. §  Az R2. a következő 66. §-sal egészül ki:
„66.  § A  családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 786/2021. (XII. 27.)  
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr8.) megállapított 26/A.  §-t a  Módr8. hatálybalépését megelőzően 
megkötött támogatási szerződések tekintetében is alkalmazni kell.”

11. §  Az R2.
a) 3. §

aa) (1) bekezdésében az „a (2) és (2b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2b) bekezdésben, 
valamint a 26/A. §-ban” szöveg,

ab) (2)  bekezdésében a  „háztartásában nevelt gyermeke után folyósított” szövegrész helyébe 
a „korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett” szöveg,

ac) (2a)  bekezdésében az „azon gyermekek” szövegrész helyébe az „azon, az  igénylés időpontjában 
meglévő gyermekek” szöveg,

b) 14. §
ba) (9)  bekezdésében az  „az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga” 

szövegrész helyébe a „kizárólagos használati joga” szöveg,
bb) (10)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában foglaltakat nem kell alkalmazni” 

szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) pontjában foglaltakat – a cc) alpontja kivételével – nem kell 
alkalmazni” szöveg,

c) 19.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége –” szövegrész 
helyébe a „lomkamrát – és központi berendezéseinek építési költsége” szöveg,

d) 19/D.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „3.  § (1) és (2a)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „3.  § (1) és 
(2a) bekezdésében, valamint a 19/J. §-ban” szöveg,

e) 51/H.  §-ában az „a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság” szövegrész helyébe 
az „az állami adóhatóság” szöveg

lép.

4. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017.  
(XI. 14.) Korm. rendelet 15/A.  § (1)  bekezdésében a  „lakáscélú jelzáloghitel-szerződés” szövegrész helyébe 
a „lakáscélú jelzáloghitel-szerződés, valamint az 5. § szerinti lakáscélú pénzügyi lízingszerződés” szöveg lép.

5. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezésének hatályon kívül 
helyezése

13. §  Hatályát veszti a  babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
a „felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó” szövegrész.
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6. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

14. §  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 9. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l), valamint u) és v) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:]
„g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében
ga) a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás,
gb) a  tulajdonostársak Ptk. 5:78.  § (1)  bekezdése szerint meghozott – a  határozat elfogadását támogató egyes 
tulajdonostársak neve mellett a  tulajdoni hányaduk arányát és az  aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt – határozata, továbbá ha e  határozat meghozatalát követően történt az  igénylő tulajdoni 
hányadának megszerzése, akkor a  határozat mellett a  tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésre benyújtott okirat másolata is, vagy
gc) bírósági ítélet,”

15. §  Az R3.
a) 2. § (2) bekezdésében a „törvényben” szövegrész helyébe a „törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés

ba) a)  pontjában a „kiskorú gyermeke” szövegrész helyébe a „kiskorú vagy a  2.  § (1)  bekezdés 2.  pont 
b) alpont bb) pontja szerinti gyermeke” szöveg, és a „vagy kiskorú gyermekeik” szövegrész helyébe 
az „illetve kiskorú, vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont bb) pontja szerinti gyermekeik” szöveg,

bb) b) pontjában a „gyermeke” szövegrész helyébe a „gyermeke (ide nem értve a magzatot)” szöveg,
c) 4. §

ca) (5)  bekezdésében a  „használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján” szövegrész helyébe 
a „használati megállapodás, a tulajdonostársak határozata vagy bírósági ítélet alapján” szöveg,

cb) (6)  bekezdés b)  pontjában a  „kiskorú gyermekei” szövegrész helyébe a  „kiskorú vagy a  2.  § 
(1) bekezdés 2. pont b) alpont bb) pontja szerinti gyermekei” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés a) pontjában és 9. § (5) bekezdésében a „kivitelezővel” szövegrész helyébe a „vállalkozóval” 
szöveg,

e) 9.  § (3)  bekezdés v)  pontjában a „szóló adóigazolás” szövegrész helyébe a „szóló, a  kérelem benyújtásához 
képest 15 napon belül kiállított adóigazolás” szöveg,

f ) 10. § (2) bekezdésében a „mértékét a” szövegrész helyébe a „mértékét – a 9. § (3) bekezdés u) és v) pontjában 
foglalt eltéréssel – a” szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

A Kormány 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5., 7., 8., 23., 24., 29., 30., 35., 41., 53. és 55. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi 
LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 1. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. profil elszámolású felhasználó: olyan felhasználó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik és nem 
rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas, indirekt mérésre szolgáló távlehívható fogyasztásmérővel vagy 
a 14/B. §-ban meghatározott felszerelési feltételeknek megfelelő okosmérővel,”

 (2) A Vet. vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–c) alpontjában meghatározott személy;”

 (3) A Vet. vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 25–27. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25. független gazdasági szakértő: felsőfokú közgazdasági végzettséggel rendelkező szakértő, akinek személyes vagy 
vagyoni érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz;
26. független műszaki szakértő: felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakértő, akinek személyes vagy vagyoni 
érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz;
27. indirekt mérés: kiegészítő készülékként mérőváltót tartalmazó fogyasztásmérő berendezéssel megvalósított 
mérés.”

2. §  A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:
„(A VET 15. §-ához)
5/A.  § Az  (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikk (9)  bekezdésében előírt konzultációs 
kötelezettséget az átviteli rendszerirányító a honlapján való közzététel útján teljesíti.”

3. §  A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:
„Nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás korlátja
9/D.  § (1) Az  átviteli rendszerirányító az  üzemi szabályzatban meghatározott objektív és transzparens feltételek 
szerint a VET 16. § n) pontjában és a VET 35. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban hathavi rendszerességgel 
meghatározza a  villamosenergia-rendszer üzembiztonsága – így különösen a  villamosenergia-rendszer 
teljesítmény-egyensúlyának és a  kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a  biztosíthatósága – szempontjából 
a villamosenergia-rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját.
(2) A  befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség hálózati engedélyesek közötti felosztásának módját 
az üzemi szabályzat határozza meg.
(3) A  hálózati engedélyes a  nagy- és középfeszültségű hálózatra vonatkozó a  befogadható nap- és szélerőművi 
teljesítőképességkorlátot meghaladó nap- és szélerőművi csatlakozási igényt – a  megkötött csatlakozási 
szerződésnek a  csatlakozási pont módosításával, a  betáplálási teljesítmény növekedésével vagy az  elsődleges 
energiaforrás változásával nem járó módosítását ide nem értve – elutasítja, kivéve, ha
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a) a  rendszerhasználó a  csatlakozás során vállalja azokat az  üzemi szabályzatban meghatározott műszaki 
feltételeket, amelyek a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartását biztosítják, vagy
b) a  csatlakozási igény a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti pályázati eljárástól függő erőművi beruházáshoz kapcsolódik, 
amelynek keretében rendszerhasználó vállalja azokat a  műszaki feltételeket, amely a  villamosenergia-rendszer 
teljesítmény egyensúlyának fenntartását biztosítják.
(4) A  hálózati engedélyesek a  pályázati eljárásban érintett csatlakozási igényekre a  pályázat eredményétől függő 
feltételes műszaki-gazdasági tájékoztatást adnak.
(5) A befogadható nap- és szélerőművi kapacitást meghaladó mértékű összesített nap- és szélerőművi csatlakozási 
igény beérkezése esetén a  nap- és szélerőművi igényeket az  üzemi szabályzatban meghatározott módon kell 
rangsorolni.”

4. §  A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:
„Igénybejelentő általi csatlakozás-kivitelezés és megtérítése
9/E. § (1) Az igénybejelentő a VET 27. § (3c) bekezdése alapján megkezdett kivitelezésről haladéktalanul tájékoztatja 
a hálózati engedélyest.
(2) A  VET 27/A.  § (1)  bekezdése szerinti megtérítés során – a  legkisebb költség elve figyelembevételével – 
a költségek igazolt mértéke legfeljebb a Hivatal által megállapított csatlakozási vezetékdíjak kétszereséig terjedhet.”

5. §  A Vet. vhr. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § A  hálózati engedélyesek a  nagy- vagy középfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére 
a VET 35. § (8) bekezdése szerint kiosztható szabad kapacitásokat a szabad kapacitások közzétételéhez igazodóan, 
közös országos szintű előkészítő eljárásban
a) a hálózat műszaki jellemzői és
b) a  nap- és szélerőművi csatlakozási igények tekintetében az  átviteli rendszerirányító által a  9/D.  §-ban 
meghatározott korlát
szerint határozzák meg.”

6. §  A Vet. vhr. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a felhasználási hely esetében indirekt mérés kerül kialakításra, a távlehívható fogyasztásmérő távleolvasását 
lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat felhasználási helyen belül történő kiépítésének költsége és az  adatátviteli 
kapcsolat folyamatos biztosításának kötelezettsége és költsége, beleértve az  előfizetési díjat is, a  felhasználót 
terheli.”

7. §  A Vet. vhr. 14/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/B.  § (1) Az  elosztó okosmérőt szerel fel a  kisfeszültségen a  3 × 80 A  vagy az  alatti csatlakozással rendelkező 
felhasználó részére, ha a felhasználási helyen indirekt mérés vagy előre fizetős mérés kialakítására nem került sor, és
a) a  felhasználási helynek – a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint külön mért 
berendezések áramköreinek teljesítménye nélkül – számított teljesítménye – új felhasználási hely csatlakozása vagy 
a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén – eléri vagy meghaladja a 3 × 32 A-t, vagy
b) a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatásra, vagy
c) a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejárt.
(2) Az elosztó egy éven belül a kisfeszültségű hálózatról ellátott, 3 × 80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező 
felhasználási helyen a fogyasztásmérőt okosmérőre cseréli, ha
a) a felhasználási hely – a Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön 
díjak alkalmazási szabályairól szóló rendelete szerint kisfeszültségű profilos elosztási díjjal elszámolt – villamos 
energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és
b) a felhasználási helyen nincs indirekt vagy előre fizetős mérő felszerelve.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó igénybejelentő vagy felhasználó jogosult a  Hivatal elnökének 
a  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló határozatában 
meghatározott díj megfizetése mellett az  elosztótól okosmérő felszerelését igényelni. A  16.  § (3)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően az  elosztó a  felhasználó igénybejelentésének kézhezvételétől számított 4 hónapon belül 
– amely időtartamba a mérőhely kialakítási munkálatok ideje nem számít bele – felszereli az okosmérőt.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12089

(4) Az  okos mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie a  fogyasztás kiegyenlítő energia elszámolási 
mérési időintervallumának megfelelő gyakorisággal történő mérésére és elszámolására. Az  okosmérő és 
az  okosméréshez kapcsolódó rendszer biztosítja az  adatkommunikációs és az  adatfeldolgozó rendszer biztonsági 
és kiberbiztonságának elérhető legjobb technológiák melletti védelmét az  arányosság figyelembevételével, 
az  interoperabilitást, valamint azt, hogy a  felhasználó a  felhasználói energiagazdálkodás elősegítése érdekében 
közel valós idejű hozzáférést kapjon a nem hiteles fogyasztási adataihoz.
(5) Az  okosmérő és az  okosméréshez kapcsolódó rendszer minimális működési és műszaki követelményeit 
az  elosztói szabályzat tartalmazza. A  minimális működési és műszaki követelmények meghatározása 
során figyelembe kell venni az  intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló, 
2012.  március  9-i 2012/148/EU bizottsági ajánlásban foglaltakat, a  vonatkozó európai szabványokat vagy azt 
teljesítő egyenértékű műszaki megoldásokat, a  legjobb gyakorlatokat, valamint az  okosmérővel való mérés és 
a villamosenergia-rendszer fejlesztési lehetőségeit.
(6) Az elosztó – az okosmérővel rendelkező felhasználók profil alapú elszámolásból való kikerülésére való felkészülés 
céljából – a villamosenergia-kereskedő kérése esetén anonimizálást követően átadja a villamosenergia-kereskedővel 
jogviszonyban álló, okosmérővel rendelkező felhasználók tekintetében rendelkezésére álló, kiegyenlítő energia 
elszámolási mérési időintervallumának megfelelő gyakoriságú mérési adatait.”

8. §  A Vet. vhr. 21/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  villamosenergia-kereskedő és az  elosztó az  elektronikus számlázást a  felhasználó részére térítésmentesen 
biztosítja.”

9. §  A Vet. vhr. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  villamosenergia-kereskedő a  villamosenergia-vásárlási szerződés bármelyik fél általi felmondása esetén 
– ide nem értve a  22/A.  § (1a)  bekezdése szerinti felmondást – legkésőbb a  villamosenergia-vásárlási szerződés 
megszűnése előtt 21 nappal, azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés megszűnését követően haladéktalanul 
értesíti a hálózati engedélyest a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti tartalommal.”

10. §  A Vet. vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább 6 óra, és – 5 munkanap esetén – legalább 
heti 36 óra nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező
a) az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása,
b) a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása,
c) a készpénz-átutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás rendelkezésre tartása, valamint
d) a személyes, telefonos és online úton is elérhető időpontfoglalási rendszer alkalmazása, azzal, hogy az  időpont 
foglalás nélkül érkező ügyfelek részére is biztosítani kell az ügyintézés lehetőségét.”

11. §  A Vet. vhr. a következő 27/E. §-sal egészül ki:
„27/E.  § (1) A  VET 60.  § (4)  bekezdésében és 63.  § (4)  bekezdésében meghatározott elektronikus kapcsolattartás 
– a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – magában foglalja
a) a jogszabályi előíráson alapuló,
b) a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatásról szóló,
c) az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és
d) az adatkezeléssel kapcsolatos
értesítést, tájékoztatást, valamint megkeresést.
(2) Ha az  értesítés, tájékoztatás, megkeresés személyes adatot is tartalmaz, a  villamosenergia-kereskedő és 
az elosztó technikai intézkedést tesz az elektronikus küldemény adatbiztonságának biztosítása érdekében.”

12. §  A Vet. vhr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  beadványban foglaltak alapján több engedélyes érintett, az  érintett engedélyesek a  beadvány 
beérkezésétől számított 8 napon belül egyeztetik, hogy a  beadványban foglaltak vonatkozásában melyik 
engedélyes jár el. A beadványt az eljáró engedélyesnek kell átadni, azzal, hogy az eljáró engedélyes az egyeztetés 
megtörténtéről és eredményéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatja.”
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13. §  A Vet. vhr. 39/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/B.  § (1) A  jogi személy a  Hivataltól kérelmezi az  energiaközösségként történő nyilvántartásba vételét 
a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező
a) alapító dokumentumát,
b) a végzett vagy végezni kívánt tevékenységek megnevezését, és
c) a jogi személy ügyvezetést ellátó tagjának és a jogi személy döntéshozó szervében az irányítási jog gyakorlásához 
szükséges mértékben részt vevő tagjának arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a  VET 66/B.  § (5) és 
(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(3) A VET 66/B. § (1a) bekezdése szerinti megújulóenergia-közösség nyilvántartásba vétele esetén a (2) bekezdésben 
meghatározott dokumentumokon túl a kérelem tartalmazza
a) a megújulóenergia-közösségként történő nyilvántartásba vételre irányuló nyilatkozatot,
b) a  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a  tényleges irányítást gyakorló tag megfelel a  VET 66/B.  § 
(1a) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint
c) a megújulóenergia-közösség működésével érintett valamennyi transzformátorállomási körzet megjelölését.
(4) A  Hivatal a  kérelmezőt energiaközösségként nyilvántartásba veszi, amennyiben a  kérelmező megfelel 
a VET szerinti feltételeknek.
(5) A  nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az  energiaközösség a  változás bekövetkeztét 
követő 30 napon belül értesíti a Hivatalt.
(6) Ha a Hivatal azt észleli, hogy nem állnak fenn az energiaközösség nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti 
feltételek, határidő tűzésével felhívja az energiaközösséget a törvényi feltételeknek történő megfelelés biztosítására. 
A Hivatal törli az energiaközösséget a nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn az energiaközösség 
nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek és az  energiaközösség a  törvényi feltételeknek történő 
megfelelést a  meghatározott határidőn belül nem biztosítja. Ha a  Hivatal megállapítja, hogy a  megújulóenergia-
közösség az energiaközösségre vonatkozó VET szerinti feltételeknek megfelel, csak a megújulóenergia-közösségek 
nyilvántartásából törli.
(7) A Hivatal a nyilvántartásba vett energiaközösségek listáját a honlapján közzéteszi.”

14. §  A Vet. vhr. 54. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A VET 74. § (1) bekezdés a) és b), h)–j) és l) pontjában meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell 
az  arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a  beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 
Ha az  engedély kérelem benyújtását követően nyilvánítják a  beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá, akkor a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás 
hatálybalépését követő 3 munkanapon belül ki kell egészíteni a kérelmet az erre vonatkozó tájékoztatással.”

15. §  A Vet. vhr. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § (1) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. számú mellékletben előírtakat.
(2) A  kiserőművi összevont engedélyt a  Hivatal abban az  esetben adhatja meg, ha a  kiserőmű megfelel a  külön 
jogszabályban meghatározott energetikai hatásfokra vonatkozó minimális követelményeknek, valamint a kérelmező 
rendelkezik vagy igazolja, hogy rendelkezni fog az  engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges alapvető 
eszközökkel.
(3) A  Hivatal a  kiserőművi összevont engedélyben meghatározza az  engedélyes alapvető eszközeinek a  körét, 
amelyek az engedélyezett tevékenység végzéséhez szükségesek.”

16. §  A Vet. vhr. 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  erőművi engedély hatályának módosításakor a  kiserőművi összevont engedély és az  50 MW vagy azt 
meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű működési engedély módosítás iránti kérelemhez a  4. és 6. számú 
mellékletekben előírtakon kívül mellékelni kell a  független műszaki szakértő véleményét arra vonatkozóan, hogy 
az erőmű főberendezései az erőmű meghosszabbított élettartama alatti működésére alkalmasak.”
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17. §  A Vet. vhr. 84/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84/A.  § (1) Az  elosztó a  VET 178/L.  §-a alapján a  Hivatal előzetes jóváhagyásával az  alábbi tevékenységeket 
szervezheti ki:
a) elosztóhálózat építése,
b) ügyfélszolgálati tevékenység, ideértve a  rendszerhasználókkal való kapcsolattartással, a  számlakibocsátással és 
a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket,
c) elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 
Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválandók,
d) építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet,
e) környezetvédelmi szakértői szolgáltatások,
f ) gallyazás és nyiladéktisztítás,
g) műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése,
h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok,
i) a  hálózati, távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és 
karbantartási szolgáltatás,
j) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele,
k) csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és 
visszakapcsolása, valamint
l) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.
(2) Az elosztó az (1) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett más elosztótól vagy a földgázellátásról szóló törvény 
szerinti földgázelosztótól, a  Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi 
körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.”

18. §  A Vet. vhr. 87. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  engedélyes kapcsolt vállalkozása a  84/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
tevékenység nem villamosipari építési-szerelési részének elvégzésébe más vállalkozást is bevonhat.”

19. §  A Vet. vhr. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hálózati engedélyes a közreműködő kiválasztása és megbízása során
a) ha az  nem tartozik a  közbeszerzésekről szóló törvény (a  továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, a  VET 24.  § 
(2) bekezdésében meghatározott belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint jár el, vagy
b) ha az  a  Kbt. hatálya alá tartozik és a  Kbt. alapján nem kell pályázatot alkalmazni, akkor a  84/A.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában foglaltak beszerzése esetén a  VET 24.  § (2)  bekezdésében meghatározott belső kiválasztási 
szabályzatában foglaltak szerint nyilvános pályázatot folytat le.”

20. §  A Vet. vhr. a következő 125. §-sal egészül ki:
„125.  § (1) Az  a  felhasználó, aki az  egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: MódKr.) hatálybalépésekor profil alapú elszámolás alapján vételez villamos 
energiát, jogosult 2023. december 31. napjáig profil alapú elszámolás alapján villamos energiát vételezni, kivéve, ha 
kéri az idősoros elszámolását és rendelkezik az ilyen mérésre alkalmas fogyasztásmérővel.
(2) Az  a  felhasználó, akinek a  részére az  elosztó a  MódKr. hatálybalépését követően a  14/B.  § alapján okosmérőt 
szerel fel, jogosult 2023. december 31. napjáig profil alapú elszámolásban vételezni, kivéve, ha a  felhasználó kéri 
az idősoros elszámolását.”

21. §  A Vet. vhr.
 1. 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a „kifejezetett” szövegrész helyébe a „kifejezett” szöveg,
 2. 14.  § (2)  bekezdésében a  „fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel” szövegrész helyébe 

a „fogyasztásmérővel” szöveg,
 3. 16.  § (2)  bekezdésében a  „távlehívható fogyasztásmérő készüléket” szövegrész helyébe a  „távlehívható 

fogyasztásmérőt” szöveg,
 4. 16.  § (3)  bekezdésében a  „távlehívható fogyasztásmérő készülék” szövegrész helyébe a  „távlehívható 

fogyasztásmérő” szöveg,
 5. 21/A.  § (2)  bekezdésében a  „fogyasztásmérő berendezéssel vagy okosmérővel” szövegrész helyébe 

a „fogyasztásmérővel” szöveg,
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 6. 21/C.  § (1)  bekezdésében a  „távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezés” szövegrész helyébe 
a „távlehívható fogyasztásmérő” szöveg,

 7. 26.  § (4)  bekezdésében a  „Távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezéssel” szövegrész helyébe 
a  „Távlehívható fogyasztásmérővel” szöveg, a  „távlehívásra alkalmas” szövegrész helyébe a  távlehívható” 
szöveg,

 8. 31.  § (7)  bekezdésében, 31.  § (9)  bekezdésében és 32.  § (6)  bekezdésében a „fizető” szövegrész helyébe 
a „fizetős” szöveg,

 9. 31.  § (7)  bekezdésében az  „Amennyiben a  fogyasztó” szövegrész helyébe az  „Amennyiben a  szociálisan 
rászoruló fogyasztó” szövegrész,

10. 32.  § (6)  bekezdésében a „kötelezettség vonatkozásában a  fogyasztót” szövegrész helyébe a „kötelezettség 
vonatkozásában a szociálisan rászoruló fogyasztót” szöveg,

11. 31.  § (8)  bekezdésében a  „villamosenergia-értékesítési” szövegrész helyébe a  „villamosenergia-vásárlási” 
szöveg,

12. 51.  § (2)  bekezdésében az  „az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel” szövegrész 
helyébe az  „az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel – ideértve az  energiaközösségek 
érdekképviseletét ellátó szervezetet is –” szöveg,

13. 78.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „informatikai eszközöket” szövegrész helyébe az  „informatikai 
rendszereket” szöveg,

14. 90.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „informatikai és egyéb eszközök” szövegrész helyébe az „informatikai 
berendezések” szöveg,

15. 90. § (2)  bekezdés b)  pont bd)  alpontjában az „informatikai eszközök” szövegrész helyébe az „informatikai 
rendszer” szöveg,

16. 99/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „informatikai rendszerek és berendezések, valamint az  azokkal 
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások” szövegrész helyébe az  „informatikai eszközök, az  informatikai 
szolgáltatások, valamint az informatikai támogatási szolgáltatások” szöveg,

17. 2. számú melléklet 14.8.  pontjában a „fogyasztásmérő készüléket” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérőt” 
szöveg,

18. 4. számú melléklet 4. pontjában a „szaktanácsadó” szövegrész helyébe a „gazdasági szakértő” szöveg,
19. 9. számú melléklet 4. pontjában a „szaktanácsadó” szövegrész helyébe a „gazdasági szakértő” szöveg,
20. 11. számú melléklet 4. pontjában a „szaktanácsadó” szövegrész helyébe a „gazdasági szakértő” szöveg,
21. 11. számú melléklet 12. pontjában a „mérési pontok helyeinek felsorolása (mérésponti azonosító).” szövegrész 

helyébe a  „mérési pontok helyeinek felsorolása (mérésponti azonosító) egyértelműen összerendelve 
a gépegységekkel.” szöveg,

22. 12. számú melléklet II. bekezdés 1.  pont f )  alpontjában az „informatikai eszközökkel” szövegrész helyébe 
az „informatikai berendezésekkel” szöveg,

23. 12. számú melléklet III. bekezdés 1.  pont a)  alpontjában az „informatikai eszközökkel” szövegrész helyébe 
az „informatikai berendezésekkel” szöveg,

24. 12. számú melléklet IV. bekezdés 1.  pont d)  alpontjában az „informatikai eszközökkel” szövegrész helyébe 
az „informatikai berendezésekkel” szöveg,

25. 18. számú melléklet címében a „szaktanácsadók” szövegrész helyébe a „gazdasági szakértők” szöveg,
26. 18. számú melléklet IV.  pontjában a „szaktanácsadói” szövegrész helyébe a „független gazdasági szakértői” 

szöveg,
27. 18. számú melléklet IV.  pontjában a „szaktanácsadó” szövegrész helyébe a „független gazdasági szakértő” 

szöveg,
28. 18. számú melléklet I–IV.  pontjában a  „szaktanácsadónak” szövegrész helyébe a  „független gazdasági 

szakértőnek” szöveg
lép.

22. §  A Vet. vhr.
a) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
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d) 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
e) 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
f ) 15. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép, és
g) 22. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

23. §  Hatályát veszti a Vet. vhr.
a) 21/A. § (2a) bekezdése,
b) 79. § (1) bekezdésében az „és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre” szövegrész,
c) az „A villamosenergia-kereskedelemre és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési 

engedély” alcím címében az „és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre” szövegrész,
d) 5. számú melléklet 14.9. pontja,
e) 9. számú melléklet 5.9. pontja.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Rendelet1.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  saját ingatlanon építendő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték, és azok 
tartószerkezeten elhelyezett, valamint külső- és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseinek 
engedélyezési feltételei tekintetében – amennyiben egyszerűsített eljárás lefolytatásának helye nincs – az  adott 
építmény idegen ingatlanon történő építési engedélyezésére vonatkozó előírások az irányadók.
(2) Ha a  hálózati engedélyes az  engedélyezés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja a  tervezett 
építménnyel érintett, más személy tulajdonában álló ingatlan tekintetében a kisajátítási eljárásra vonatkozó kérelem 
benyújtását, az építési engedélyezési eljárás lefolytatható azzal, hogy az építési engedélynek az érintett ingatlanra 
vonatkozó rendelkezései a  hálózati engedélyes javára szóló, az  érintett ingatlanra vonatkozó kisajátítási határozat 
véglegessé válását követő napon lépnek hatályba.”

25. §  A Rendelet1. 26/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/B. § Az üzemeltető a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság jogszerű hallgatása alapján 
a VET 133. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságokat gyakorolhatja, és a hatóság 15 nap elteltével rávezeti 
az  igénybejelentésre és annak az  üzemeltető birtokában levő másolati példányára, hogy a  bejelentés alapján 
a  VET 133.  § (3) bekezdése szerinti jogosultságok megilletik az  üzemeltetőt, vagy a  Hatóságnál levő példányról 
az üzemeltető kérésére másolatot ad ki.”

3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,  
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló  
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A  megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KÁT-rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) napi termelési menetrend: a  Menetrendadásra kötelezett által a  Befogadó részére előzetesen megadott, 
a  KÁT  termelőnek vagy összevont menetrend esetén a  Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a  nap 
minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 7. § 
(7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;”

 (2) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) napon belüli termelési menetrend: a  napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából 
a  Menetrendadásra kötelezett által a  Befogadó részére előzetesen megadott, a  KÁT termelőnek vagy összevont 
menetrend esetén a  Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a  nap minden elszámolási mérési 
időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsment nélkül;”
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 (3) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) szabályozási pótdíj: a  Menetrendadásra kötelezettnek a  napon belüli termelési menetrendjétől való, a  7.  § 
(7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján módosított, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú 
eltérése esetén a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó számára fizetendő díj;”

 (4) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) Menetrendadásra kötelezett: a  Befogadó részére értékesítő KÁT termelő vagy összevont menetrendadási 
szerződés esetén a Menetrend-csoport Képviselő;”

27. §  A KÁT-rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító 
határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a  határozatban megjelölt átvételi időtartam 
alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó 
köteles azt befogadni, valamint a  KÁT termelővel a  villamos energia ellenértékét a  (3)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni.
(2) A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és 
kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:
a) A  KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén egy Menetrend-csoport Képviselőt 
jelölnek  ki. A  Menetrend-csoport Képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, 
azonban a  KÁT termelő – menetrendje tekintetében – egy csoport tagja lehet, azzal, hogy az  e  rendelet és 
a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot.
b) A  Menetrend-csoport Képviselő és az  összevont menetrendadási csoport tagjai a  Befogadóval az  annak 
üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek, amely a  közvetített 
szolgáltatások kapcsán tartalmazza a közvetítés lehetőségét.
c) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai az összevont menetrendadással 
összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötnek egymással.
d) A  Menetrend-csoport Képviselő a  7.  § (5)–(6)  bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként adja meg, 
azonban a  Befogadó és a  Menetrend-csoport Képviselő a  7.  § (11)  bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat 
az  összevont menetrend alapján számolják el. A  Menetrend-csoport Képviselő és a  csoporttagok a  Menetrend-
csoport Képviselő által a  Befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a  c)  pont szerinti 
megállapodásban rendelkeznek.
e) Ha egy Menetrend-csoporthoz villamosenergia-tárolóval rendelkező KÁT termelő csatlakozik, 
a  villamosenergia-tároló használatára a  Menetrend-csoport Képviselő jogosult az  összes Menetrend-csoport tag 
tekintetében.
f ) Erőműegységeinek összevont kezelése esetén a  KÁT termelő a  Befogadóval az  annak üzletszabályzata szerinti 
összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt.
g) Ha több KÁT termelő ugyanazon rendszerhasználót kívánja használni a  7.  § (7)  bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmentje során, akkor a  Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra 
vonatkozó megállapodást kötnek.
h) Ha egy KÁT termelőnek több erőműegysége van a  KÁT mérlegkörben és a  7.  § (7)  bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmenttel kíván élni, akkor a  Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra 
vonatkozó megállapodást köt az összes KÁT mérlegkörben lévő erőműegységére vonatkozóan.
i) A  7.  § (7)  bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel olyan Menetrend-csoport Képviselő élhet, aki 
rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel.
(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak számításának alapját képező bázisárakat az 1. számú melléklet, 
az árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. számú melléklet, az áralkalmazási feltételeket a 4. számú 
melléklet tartalmazza.
(4) Az  1. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a  Hivatal minden évben elvégzi az  5. számú 
mellékletben meghatározott számítást, és a  honlapján a  tárgyévi január hónap 10. munkanapjáig közzéteszi 
a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és azok időben egyenletes termelés feltételezésével 
számított átlagát.
(5) A (4) bekezdés szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
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(6) Az  e  rendelet szerinti kötelező átvételi árak a  közcélú csatlakozási ponton a  Befogadó által átvett,  
a (8)–(13) bekezdés szerint meghatározott mennyiségű vagy utasított eltérés hatására betáplált villamos energiára 
vonatkoznak.
(7) A  7.  § (7)  bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment során igénybe vett rendszerhasználó a  közcélú 
csatlakozási pontra vonatkoztatott önálló elszámolási ponton csatlakozik a KÁT mérlegkörhöz.
(8) Az  e  rendelet szerint elszámolható (elszámolási) villamosenergia-mennyiség az  erőműegységnek 
a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási 
mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az  elszámolási ponti 
azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható 
villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a  termelt villamos energiának az  önfogyasztással csökkentett 
mértékét.
(9) A  havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az  elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek 
– e rendeletben meghatározott – napszakok vagy zónaidők időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. 
Ha az  erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban 
különböző energiaforrásokból történik, az  adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre 
azonosan kell alkalmazni.
(10) A  (8)  bekezdés szerinti elszámolási villamosenergia-mennyiség megegyezik a  közcélú hálózati csatlakozási 
ponton mért, vagy arra vonatkoztatott betáplálási mérésadattal azon KÁT termelők esetén, ahol a műszaki feltételek 
egyidejű betáplálást és vételezést nem tesznek lehetővé, továbbá az adott csatlakozási ponton az adott KÁT termelő 
kötelező átvétel alá eső termelésén kívül más betáplálás sem lehetséges.
(11) Ha az  elszámolási mérés nem a  közcélú csatlakozási ponton történik, a  villamos energia mért mennyiségét 
a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti 
képletnek is tartalmaznia kell.
(12) A  hálózatra csatlakozás során a  biztonsági, a  műszaki és a  gazdasági szempontok összhangja érdekében 
az  átviteli rendszerirányító, az  elosztó hálózati engedélyes, a  Befogadó és az  erőműegység üzemeltetője 
a  csatlakozási és az  elszámolási pont kijelölésében együttműködnek és meghatározzák az  elszámolási ponthoz 
tartozó képletet.
(13) E  rendelet alkalmazásakor az  erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással 
bármilyen módon műszakilag összekapcsolt főberendezés – kivéve a  villamos energia hálózatra adására szolgáló 
vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket – esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.
(14) A VET 5. §-a szerinti rendszerszintű szolgáltatás vagy elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében értékesített 
szabályozási energiának a  kötelező átvételi rendszeren kívüli, villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottak szerinti elszámolásán felül, a  Befogadó a  KÁT termelőnek a  (8) és (11)  bekezdés szerinti 
villamosenergia-mennyiség ellenértékét a  (3)–(5)  bekezdés szerinti áron fizeti meg az  utasítás hatályának 
időtartama alatt is azzal, hogy a  KÁT termelő utasított eltéréseit a  15. számú melléklet 5. és 6.  pontja szerint 
kell elszámolni a  7.  § (7)  bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel együtt. A  Befogadó az  ezzel 
összefüggő villamos energia költségeket és bevételeket a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének 
meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.
(15) A  (14)  bekezdésben hivatkozott utasított eltérésekre vonatkozó adatokat az  erőműegység üzemeltetője 
ellenőrizhető módon kimutatja és nyilvántartja, valamint ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsájtja.
(16) Ha a  (8)  bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a  kötelező átvételben 
értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni.”

28. § (1) A  KÁT-rendelet 4.  § (12)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (12a) és 
(12b) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  e  rendelet szerinti KÁT termelő jogosult a  KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra 
és a  kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a  támogatás METÁR rendelet szerinti prémium 
típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére. Ebben az  esetben az  alkalmazandó támogatott ár a  termelőre 
vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú melléklet 
szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg és a  támogatás időtartama változatlan marad. A  KÁT 
termelő a  KÁT mérlegkörhöz legkorábban a  KÁT mérlegkörből történő kilépés napját követő 12 hónap elteltével 
csatlakozhat újra.
(12a) A  KÁT mérlegkör (12)  bekezdése szerinti önkéntes elhagyása esetén a  Befogadó a  támogatott árat havonta 
a 14. számú melléklet 2. pontja szerinti szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értékével növeli meg, amely
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a) biogáz erőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő biogáz erőművek adott hónapra összesített szabályozási 
pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a  biogáz erőművek 3.  § (8) és (11)  bekezdése szerinti adott havi 
összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,
b) naperőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő naperőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj 
csökkentés adott havi összegeinek és a  naperőművek 3.  § (8) és (11)  bekezdése szerinti adott havi összesített 
tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,
c) szélerőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő szélerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj 
csökkentés adott havi összegeinek és a  szélerőművek 3.  § (8) és (11)  bekezdése szerinti adott havi összesített 
tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,
d) vízerőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő vízerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj 
csökkentés adott havi összegeinek és a  vízerőművek 3.  § (8) és (11)  bekezdése szerinti adott havi összesített 
tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,
e) az a)–d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő az a)–d) pont hatálya 
alá nem tartozó egyéb erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek 
és az a)–d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített 
tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa.
(12b) Ha a  (12a)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti valamely kategóriában nincsen a  KÁT mérlegkörben értékesítő 
erőmű, abban a kategóriában a szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értéke az adott erőműtípus részére az adott 
hónapban adható maximális érték fele.”

 (2) A KÁT-rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy értékesíteni 
kíván villamos energiát, akkor át kell lépnie a  METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. 
Ebben az esetben a (12)–(12b) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.
(14) A  (13)  bekezdéstől eltérően a  KÁT termelőnek nem kell átlépnie a  METÁR rendelet szerinti prémium típusú 
támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát
a) a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához 
igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti, vagy
c) a KÁT termelő a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján értékesíti piaci alapon.”

29. §  A KÁT-rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  kötelező átvétel időtartamának és a  kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének 
meghatározásáról szóló határozat a telephely tekintetében akkor módosítható, ha
a) a  telephely helyrajzi száma telekalakítási eljárásban hozott határozat következtében módosul, de a  telephely 
fizikai elhelyezkedése nem változik, vagy
b) az  erőműegység telephelyeként a  határozatban több helyrajzi szám került megjelölésre, de az  erőműegység 
tényleges telephelyeként nem valamennyi megjelölt helyrajzi számú ingatlan szolgál.”

30. §  A KÁT-rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A KÁT termelő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a Hivatal 
határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a  Hivatal által meghatározott éves mennyiségek, 
vagy az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia mértékéig értékesítheti az e rendelet szerinti 
átvételi áron.
(2) Ha a  villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik a  KÁT termelő a  megújuló energia 
közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolja erdei biomassza és 
fásszárú biomassza esetében, hogy a biomassza fenntartható gazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. § 
(2)  bekezdése hatálya alá. A  Magyarország területén kívül keletkezett erdőgazdálkodásból származó biomassza 
esetén a  fenntartható gazdálkodást a  KÁT termelő a  Forest Stewardship Council (FSC) vagy Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) tanúsítványával igazolja, és nyilatkozik a VET 10.  § (2)  bekezdése alóli 
mentességről.
(3) Ha a  villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a  KÁT termelő nyilatkozik, hogy 
a  tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az  élelmiszer-biztonsági szerv 
a biomasszának a KÁT termelő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.
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(4) A  KÁT termelő biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia kötelező átvételi jogosultság keretében 
történő támogatásra akkor jogosult, ha a  megtermeléséhez felhasznált energiaforrás energiatartalma a  megújuló 
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján a 29. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célokra 
figyelembe vehető.
(5) A  Menetrendadásra kötelezett a  Befogadó részére a  megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt 
villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási 
módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: 
finanszírozási rendelet), a  kereskedelmi szabályzatban és a  mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint 
a hónap minden napjára napi termelési menetrendet ad.
(6) A Menetrendadásra kötelezett a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági 
szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli termelési menetrend nyújtására. Ha a  Menetrendadásra 
kötelezett a  napon belüli termelési menetrendet nem vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi termelési menetrend automatikusan 
napon belüli termelési menetrenddé válik.
(7) A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult
a) a  napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a  villamos energia tényleges szállítását 
megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a  KÁT mérlegkör és valamely – a  szervezett 
villamosenergia-piac mérlegkörétől eltérő – piaci mérlegkör között,
b) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia – nem közvetlenül végfelhasználási célra történő – 
vételezésére a  KÁT mérlegkörből a  KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó 
részére és
c) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia betáplálására a KÁT mérlegkörbe a KÁT mérlegkörben 
önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részéről.
(8) Az  a)–c)  pont végrehajtására vonatkozó szabályokat a  kereskedelmi szabályzat állapítja meg. A  Befogadó 
az  a)–c)  pont végrehajtásával összefüggő villamos energia költségeit és bevételeit a  15. számú mellékletben 
meghatározottak szerint számolja el és a VET 13.  § (1)  bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása 
során előjelhelyesen veszi figyelembe.
(9) A  Befogadó és az  önálló kiegyenlítő menedzsmentben a  (7)  bekezdés a)  pontja szerint részt vevő mérlegkör-
felelős az  önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő belkereskedelmi menetrendeket a  kereskedelmi 
szabályzatban meghatározottak szerint bejelenti. Ha a KÁT mérlegkör és a piaci mérlegkör egymás viszonylatában 
értett, belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti 
érvényesnek, és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.
(10) Az  önálló kiegyenlítő menedzsmentben a  (7)  bekezdés b) és c)  pontja szerint részt vevő rendszerhasználó 
termelési és fogyasztási menetrendje a KÁT mérlegkör viszonylatában nulla értékű.
(11) A  Menetrendadásra kötelezettnek a  menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. 
Ha a  KÁT  termelő – összevont menetrend esetén a  Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők – által az  adott 
elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége eltér (7) bekezdés szerinti 
önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembe vételével a  Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 
menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől a  Menetrendadásra kötelezett a  14. számú mellékletben 
meghatározott szabályozási pótdíjat fizet a  Befogadónak. Ha a  Menetrendadásra kötelezett a  napi termelési 
menetrendet nem vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy 
késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.
(12) A 3. § (2) bekezdése szerinti összevont menetrendadás esetén a 14. számú melléklet szerinti szabályozási pótdíj 
megfizetéséért a Menetrend-csoport Képviselő a Menetrend-csoportjába tartozó KÁT termelőkkel egyetemlegesen 
felel.
(13) A  Befogadó a  (11)  bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a  VET 13.  § (1)  bekezdése szerinti 
pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe.”

31. §  A KÁT-rendelet 7. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult)
„a) a  napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a  villamos energia tényleges szállítását 
megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a  KÁT mérlegkör és valamely piaci mérlegkör 
között, azzal az  eltéréssel, hogy a  KÁT mérlegkör és a  szervezett villamosenergia-piac mérlegköre között villamos 



12098 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

energia szállítására olyan Menetrendadásra kötelezett jogosult, aki rendelkezik szervezett villamosenergia-piaci 
tagsággal,”

32. §  A KÁT-rendelet 9/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  Hivatal az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a  kötelező átvételi 
rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti. Ha a kizáró ok megszüntetésére nincs lehetőség, 
a Hivatal rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.”

33. §  A KÁT-rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a KÁT-termelő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi” szövegrész helyébe 

az „a Menetrendadásra kötelezett és a Befogadó közötti tranzakciók” szöveg,
b) 9/A. § (3) bekezdésében a „g)–k) pontja” szövegrész helyébe a „h)–k) pontja” szöveg
lép.

34. §  A KÁT-rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,
b) 4. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,
c) 14. számú melléklete helyébe a 10. melléklet
lép.

35. §  A KÁT-rendelet a 11. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

36. §  Hatályát veszti a KÁT-rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c), l) és m) pontja,
b) 6. § (2c) bekezdése,
c) 11. § (15) bekezdése és
d) 8. számú melléklete.

4. A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos 
energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A megújuló energiaforrásból és a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia 
származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) 1. § 2. és 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. kezelőrendszer: a forgalmi számlák és a származási garanciák összességét tartalmazó elektronikus számlarendszer;
3. számlatulajdonos: olyan természetes vagy jogi személy, aki származási garancia forgalmi számlaszerződést kötött 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal).”

38. §  A Rendelet2. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2. A kezelőrendszer és a forgalmi számla
2.  § (1) A  kezelőrendszert a  Hivatal működteti. A  Hivatal biztosítja, hogy a  származási garanciák bejegyzése, 
átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen.
(2) A  kezelőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az  állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló törvénnyel összhangban a Hivatal közreműködő szervezetet bízhat meg.
(3) A  kezelőrendszerhez történő hozzáféréshez a  jogi vagy természetes személy forgalmi számlát nyithat 
a Hivatalnál. Az átviteli rendszerirányító és a szervezett villamosenergia-piac engedélyes forgalmi számlát nyit és tart 
fenn a Hivatalnál.
(4) A  számlatulajdonos a  származási garancia bejegyzésére, törlésére, a  külföldi származási garancia elismerésére 
vonatkozó kérelmét a Hivatalnak nyújtja be.
(5) A  Hivatal a  forgalmi számla nyitására és a  kezelőrendszer használatára vonatkozó részletes szabályokat 
tartalmazó útmutatót a honlapján közzéteszi.”
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39. §  A Rendelet2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kezelőrendszert a Hivatal működteti. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák bejegyzése, átruházása, 
felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen. A  Hivatal az  5.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre indult 
eljárás végén hatósági bizonyítványt bocsát ki. A  Hivatal a  hatósági bizonyítvány alapján a  származási garanciát 
egyszerű magánokirati formában bocsátja ki, amely az  ellenkező bizonyításig hitelesen igazolja az  abban foglalt 
adatok valódiságát. A  származási garanciák bejegyzésének, átruházásának és törlésének részletes szabályait 
a Hivatal és a számlatulajdonos közötti szerződés tartalmazza.”

40. §  A Rendelet2. 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítésre vonatkozó kérelem a  Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, a  kérelem 
a kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:)
„a) egyvonalas villamos kapcsolási rajz a  generátortól a  csatlakozási pontig és egyvonalas hőséma a  termelt 
és a  közcélú hálózatba betáplált villamos energia, a  termelt és kiadott hasznos hő, valamint a  bevitt tüzelőanyag 
mérési pontjainak feltüntetésével;”

41. §  A Rendelet2. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„4. A származási garancia bejegyzése
5.  § (1) A  termelő vagy az  általa megbízott számlatulajdonos származási garancia bejegyzésére irányuló kérelme 
(a  továbbiakban: bejegyzési kérelem) a  Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, amely 
tartalmazza
a) az erőműegység azonosítási adatait,
b) a  villamosenergia-termelés előállítására felhasznált energiaforrást és az  előállítás kezdetének és befejezésének 
dátumát,
c) a nagy hatásfokú termelésből származó vagy megújuló energiaforrásból a b) pont szerinti időszakban előállított 
és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségét MWh-ban, valamint
d) annak megjelölését, hogy a  származási garanciával érintett energiamennyiség előállításához igénybevételre 
került-e támogatás, és ha igen, a támogatás összegét és jogcímét.
(2) A  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a  formanyomtatvány az  (1)  bekezdésben megjelölt 
adatokon túl tartalmazza
a) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét két tizedesjegy pontossággal,
b) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását, valamint
c) a  nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a  hasznos hő 
mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított 
primerenergia-megtakarítást.
(3) Vegyes tüzelés esetén az  e  rendelet szerint a  származási garancia bejegyzésekor figyelembe veendő, 
megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamosenergia-mennyiséget arányosan, a  bevitt 
tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva kell 
kiszámítani. A  számítást a  kérelmező havi bontásban végzi el és a  bejegyzési kérelemhez csatolt, hitelt érdemlő 
dokumentumokkal támasztja alá.
(4) A Hivatal a származási garanciát a kérelmező által a bejegyzési kérelemben megadott forgalmi számlára bejegyzi, ha
a) a termelő az adott erőműegységre érvényes minősítéssel rendelkezik,
b) a  hálózati engedélyes a  Hivatalnak átadta az adatokat az  erőműegységben megtermelt és a  közcélú hálózatba 
betáplált villamos energia mennyiségére vonatkozóan, és ezek az  adatok a  kérelmező által megadott adatokkal 
összhangban vannak,
c) a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó adott villamos energia 
mennyiségre még származási garanciát nem jegyeztek be és
d) az  erőműegység nem részesül a  megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet 
szerinti támogatásban.
(5) A  Hivatal által kiadott kiserőművi összevont engedéllyel vagy termelői működési engedéllyel rendelkező, 
továbbá a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben részt vevő erőműegység esetén megújuló 
eredetet igazoló származási garancia bejegyzéséhez nem szükséges a (4) bekezdés a) pontja szerinti minősítés.
(6) A  származási garanciát 1 megawattóra (MWh) mennyiségre kell bejegyezni. A  közcélú hálózatba betáplált 
energia minden egyes egységéről legfeljebb egy származási garancia jegyezhető be.
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(7) A  bejegyzési kérelem az  adott villamos energia mennyiség előállítását követő 6. naptári hónap utolsó napjáig 
nyújtható be.
(8) Egy bejegyzési kérelemnek legalább egy naptári hónapban előállított villamos energia mennyiségére kell 
irányulnia.
(9) Eltérő naptári években előállított villamosenergia-mennyiségekre külön-külön kell bejegyzési kérelmet 
benyújtani.
(10) Származási garancia bejegyzésére irányuló kérelem a  legalább 50 kW vagy ennél nagyobb beépített 
teljesítőképességű erőműben megtermelt villamos energia vonatkozásában nyújtható be.
6. § (1) A megújuló energiaforrásból származó energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza
a) a villamos energia előállítására felhasznált energiaforrás és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát,
b) annak megjelölését, hogy a származási garancia
ba) villamos energiára,
bb) fűtőenergiára,
bc) hűtőenergiára, vagy
bd) fűtő- és hűtőenergiára
vonatkozik,
c) az energiát előállító létesítmény nevét, helyét, típusát és beépített teljesítményét,
d) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,
e) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, 
a támogatási rendszer típusát,
f ) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,
g) a bejegyzés dátumát és országát, valamint
h) a származási garancia egyedi azonosító számát.
(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza
a) az energiatermelő létesítmény nevét, helyét, típusát és (hő és villamos energia-) beépített teljesítményét,
b) a villamosenergia-termelés kezdetének és végének dátumát, amely időszakra vonatkozóan a származási garanciát 
kiállították, valamint a termelés helyszínét,
c) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét,
d) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását,
e) a származási garancia tárgyát képező, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia 
mennyiségét,
f ) nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a  hasznos hő mennyisége 
megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított 
primerenergia-megtakarítást,
g) az erőműegység névleges villamosenergia- és hőtermelési hatásfokát,
h) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,
i) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, 
a támogatási rendszer típusát,
j) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,
k) a bejegyzés dátumát és országát, valamint
l) a származási garancia egyedi azonosító számát.
(3) Ha a  villamos energia megújuló energiaforrás felhasználásával és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
került előállításra, ugyanazon villamosenergia-mennyiség vonatkozásában egy származási garancia kerül 
bejegyzésre, amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat.”

42. §  A Rendelet2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  származási garancia felhasználásának minősül a  származási garancia számlatulajdonos általi törlése 
a  kezelőrendszerből a  Hivatal jóváhagyásával, amely igazolja, hogy a  felhasznált villamos energia-mennyiség 
megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés keretében került előállításra.
(2) A  kezelőrendszerben a  származási garancia tulajdonosa az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint megadhatja a felhasználó nevét, aki számára 
igazolja a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből előállított villamos energia 
mennyiséget.
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(3) Származási garanciák felhasználásakor a  számlatulajdonos megadja a  felhasználási időszakot, amelyben 
a  kedvezményezett felhasználó számára a  származási garanciával igazolni kívánja az  adott időszakban felhasznált 
villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A  felhasználási időszak egy vagy több tárgyhónap lehet. 
Eltérő naptári években felhasznált származási garanciákat külön-külön kell törölni a kezelőrendszerből.
(4) A származási garancia felhasználása a  felhasználó adott naptári évre vonatkozó villasmosenergia-fogyasztására 
vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb a következő év március 31-ig lehetséges.
(5) A  származási garancia a  hozzá tartozó villamos energia termelési időszakának végétől számított 12 hónapon 
belüli villamosenergia-fogyasztási időszak vonatkozásában használható fel.”

43. §  A Rendelet2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  számlatulajdonos a  kezelőrendszeren keresztül az  érvényes származási garanciát átruházhatja vagy 
biztosítékul adhatja a másik számlatulajdonos részére.”

44. §  A Rendelet2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Hivatal erre irányuló kérelem alapján elismeri a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos energiára vonatkozó származási garanciát, amely az  EGT-megállapodásban 
részes államokból, az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződést aláíró államokból származik (a továbbiakban: 
külföldi származási garancia) és megfelel a  2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a  2012/27/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben és az  (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, 
a származási garanciákra vonatkozó előírásoknak.
(2) Külföldi származási garancia elismerésének minősül a  külföldi származási garancia magyarországi 
kedvezményezett felhasználó részére, annak magyarországi felhasználási helyére történt, külföldi 
kezelőrendszerben végbement törlésének a Hivatal általi jóváhagyása.
(3) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelem benyújtásakor a  kérelmező megadja a  felhasználási 
időszakot, amelyben a  kedvezményezett felhasználó számára a  származási garanciával igazolni kívánja az  adott 
időszakban felhasznált villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A  felhasználási időszak egy vagy 
több tárgyhónap lehet. Eltérő naptári években felhasznált származási garanciára vonatkozóan külön kérelmet kell 
benyújtani.
(4) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelmet a  felhasználó adott naptári évi villamosenergia-
fogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb adott év december 31-én nyújthat be.
(5) A Hivatal együttműködik más országok származási garanciát kiállító hatóságaival a hazai származási garanciák 
külföldi elfogadásának során.
(6) A  hazai származási garancia külföldi partner részére történő értékesítése akkor valósulhat meg, ha az  érintett 
származási garanciák kezelőrendszerből való törlését a  Hivatal jóváhagyta, és az  adott állam felelős szervezete 
a hazai származási garanciákat elismerte.”

45. §  A Rendelet2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  Hivatal a  villamos energiáról szóló törvényben és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározottak szerint bírságot szabhat ki
a) a termelői engedélyesre,
b) a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjére vagy
c) a bejegyzési kérelem benyújtójára,
ha az a bejegyzési kérelmében neki felróható okból téves adatokat szolgáltat.
(2) Ha az  engedélyes és a  nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője a  11.  § (2)  bekezdése szerinti 
kötelezettségeit nem teljesíti, a Hivatal havonta egymillió forint bírságot szabhat ki.
(3) A Hivatal a származási garanciát haladéktalanul törli a kezelőrendszerből, ha
a) az felhasználásra került,
b) a származási garancia tulajdonosa külföldi partner részére történő értékesítés céljából kérelmezi annak törlését és 
a Hivatal megbizonyosodott a kérelemben foglaltak megfelelőségéről, vagy
c) a forgalmi számla megszüntetésre került.
(4) Ha a  származási garancia nem került felhasználásra, a  Hivatal a  származási garanciát az  abban 
meghatározott villamos energiamennyiség termelési időszakának utolsó napját követő 12 hónap elteltével törli 
a kezelőrendszerből.”
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46. §  A Rendelet2. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § Az  átviteli rendszerirányító és a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  2.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettségét 2022. március 31-ig teljesíti.”

47. §  A Rendelet2. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i  
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének, valamint”
(való megfelelését szolgálja.)

48. §  Hatályát veszti a Rendelet2.
a) 1. § (1) bekezdés 4. pontja és
b) 3.  § (3)  bekezdésében az  „a kérelem a  kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható” 

szövegrész.

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

49. §  A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet3.) a következő 13/M. alcímmel egészül ki:
„13/M. Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki 
biztonsági hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok
24/AA.  § A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A.  § (2)  bekezdése szerinti, valamint 
a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A.  § (2)  bekezdése szerinti, a  csatlakozással kapcsolatos igazolt 
költségeknek a megtérítésére vonatkozó eljárás kereteit a 4. melléklet tartalmazza.”

50. §  A Rendelet3. a 12. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

6. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metár-rendelet) 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. szabályozási pótdíj: a  Menetrendadásra kötelezettnek a  napon belüli termelési menetrendjétől való, a  12.  § 
(3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján módosított, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú 
eltérése esetén a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó számára fizetendő díj;”

 (2) A Metár-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 20–22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. Menetrendadásra kötelezett: a  befogadó részére értékesítő KÁT termelő vagy összevont menetrendadási 
szerződés esetén a menetrend-csoport képviselő;
21. napi termelési menetrend: a  Menetrendadásra kötelezett által a  befogadó részére előzetesen megadott, a  KÁT 
termelőnek vagy összevont menetrend esetén a  menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a  nap minden 
elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a  12.  § 
(3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;
22. napon belüli termelési menetrend: a  napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából 
a  Menetrendadásra kötelezett által a  befogadó részére előzetesen megadott, a  KÁT termelőnek vagy összevont 
menetrend esetén a  menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a  nap minden elszámolási mérési 
időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a  12.  § (3)  bekezdése szerinti 
önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül.”
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52. § (1) A Metár-rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az e rendelet szerinti KÁT termelő jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra és 
a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás 
szabályai szerinti kifizetésére.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  KÁT termelő a  KÁT mérlegkörhöz legkorábban a  KÁT mérlegkörből történő 
kilépés napját követő 12 hónap elteltével csatlakozhat újra.
(3) A  KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz csatlakozott KÁT termelő esetében az  alkalmazandó támogatott 
ár a  termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú 
melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a  támogatás időtartama változatlan 
marad.
(4) A  KÁT mérlegkör (1)  bekezdés szerinti önkéntes elhagyása esetén a  befogadó a  támogatott árat havonta 
az 5. számú melléklet 2. pontja szerinti szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értékével növeli meg, amely
a) biogáz erőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő biogáz erőművek adott hónapra összesített szabályozási 
pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a biogáz erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített 
tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,
b) naperőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő naperőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj 
csökkentése adott havi összegeinek és a naperőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges 
termelési mennyiségeinek hányadosa,
c) vízerőmű esetén a  KÁT mérlegkörben értékesítő vízerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj 
csökkentése adott havi összegeinek és a  vízerőművek 4.  § (5)  bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges 
termelési mennyiségeinek hányadosa,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő, az a)–d) pont hatálya 
alá nem tartozó egyéb erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek 
és az a)–d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges 
termelési mennyiségeinek hányadosa.
(5) Ha a  (4)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti valamely kategóriában nincsen a  KÁT mérlegkörben értékesítő erőmű, 
úgy abban a  kategóriában a  szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értéke az  adott erőműtípus részére az  adott 
hónapban adható maximális érték fele.
(6) Ha a  kötelező átvételre jogosult erőműegység a  közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván 
értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az  e  rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. 
Ebben az esetben a (3)–(5) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.
(7) A (6) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási 
rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát
a) a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához 
igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti, vagy
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti.
(8) A  kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető 
az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése.”

 (2) A Metár-rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási 
rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát
a) a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához 
igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti,
b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti, vagy
c) a KÁT termelő a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján értékesíti piaci alapon.”

53. §  A Metár-rendelet 4. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az  erőműegység több elszámolási ponttal rendelkezik, a  prémium típusú támogatásban elszámolt 
mennyiség megállapításakor – az  (5b)  bekezdés szerinti eltéréssel – valamennyi elszámolási ponton kiadott 
mennyiséget figyelembe kell venni.
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(5b) Ha az  erőműegység névleges teljesítőképessége nagyobb, mint a  prémium típusú támogatási jogosultságot 
megállapító határozatban meghatározott érték, az  erőműegység elszámolási pontjain kiadott mennyiségeket 
legalább a  prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott névleges 
teljesítőképességének az erőműegység tényleges névleges teljesítőképességéhez viszonyított arányának megfelelő 
mértékben kell figyelembe venni a prémium típusú támogatás elszámolásakor.”

54. §  A Metár-rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  (5)  bekezdés szerinti elszámolási villamosenergia-mennyiség megegyezik a  közcélú hálózati csatlakozási 
ponton mért vagy arra vonatkoztatott betáplálási mérésadattal azon KÁT termelő vagy premizált termelő esetén, 
akinél a műszaki feltételek egyidejű betáplálást és vételezést nem tesznek lehetővé, továbbá az adott csatlakozási 
ponton az  adott KÁT termelő vagy premizált termelő kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás alá eső 
termelésén kívül más betáplálás sem lehetséges.”

55. §  A Metár-rendelet 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A KÁT termelő vagy a premizált termelő biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia kötelező átvételi 
jogosultság vagy prémium típusú támogatás keretében történő támogatásra akkor jogosult, ha a villamosenergia-
termeléshez felhasznált energiaforrás energiatartalma a  megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
29. cikke alapján a 29. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célokra figyelembe vehető.”

56. §  A Metár-rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti 
villamos energia vagy a  15.  § (5)  bekezdése szerinti prémium típusú támogatás és 14.  § (2)  bekezdése szerinti 
túltámogatási díj vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, 
az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, 
továbbá a 19. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.
(1a) A  fizetések a  befogadó és a  Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a  12.  § (3)  bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a  6.  mellékletben meghatározottak 
szerinti számla, valamint a  12.  § (7)  bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén az  5.  mellékletben 
meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek.”

57. §  A Metár-rendelet 8.  § (2) és (2a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  (2a) és (2b)  bekezdés kivételével a  jogosult a  számláját és számviteli bizonylatát a  kötelezett részére úgy 
nyújtja be, hogy azt a  kötelezett a  számlában és a  számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját 
legalább huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse.
(2a) A  befogadó a  szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a  kötelezett részére úgy nyújtja be, 
hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal 
megelőzően kézhez vehesse.
(2b) A befogadó a túltámogatási díjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy 
azt a  kötelezett a  számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal 
megelőzően kézhez vehesse.”

58. §  A Metár-rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára és számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a  számla vagy 
számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, a  túltámogatási díj esetén tizenegy, a  szabályozási pótdíj 
esetén tizennégy munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat 
a  kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de 
legkésőbb a  kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet 
a befogadó részére benyújtani. A számlára vagy számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott 
részek esedékessége nem változik.”
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59. §  A Metár-rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„5. A villamos energia befogadója és a KÁT termelő, a Menetrendadásra kötelezett, valamint 
a premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei
9.  § (1) A  KÁT termelő havonta egy számlát (a  továbbiakban: havi számla), a  premizált termelő havonta egy 
számviteli bizonylatot (a  továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a  befogadó részére. A  KÁT termelő vagy 
a  premizált termelő a  19.  § (1)  bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki 
a befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő tizenöt napon belül.
(2) A havi számla vagy a havi számviteli bizonylat a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 
24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.
(3) A havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a premizált termelő a tárgyhónapot követő 
hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a befogadó részére.
(4) A  KÁT termelő és a  premizált termelő a  havi számlát vagy a  havi számviteli bizonylatot telephelyenként, 
a  telephelyen belül erőműegységenként, az  erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva állítja  ki. 
Az  eltérő kötelező átvételi árra vagy támogatott árra jogosult erőműrészek ebből a  szempontból külön 
erőműegységként kezelendőek.
(5) Hóközi árváltozás esetén a  KÁT termelő és a  premizált termelő az  ár- vagy prémiumváltozással érintett 
időszakoknak megfelelően megbontva állítja ki a számlát vagy a számviteli bizonylatot.
(6) Az  önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű 
havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére, pozitív értékű havi összesített 
egyenlege esetén a  befogadó a  Menetrendadásra kötelezett részére havonta az  (1)  bekezdésben meghatározott 
számlával egy időben egy számlát állít ki az  önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia 
ellenértékéről.
(7) A  befogadó havonta a  tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától számviteli bizonylatot állít ki 
a szabályozási pótdíjról a Menetrendadásra kötelezett részére.
(8) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott 
negatív érték esetén számviteli bizonylatot állít ki a premizált termelő részére a túltámogatási díjról.
(9) Ha a (6) bekezdés szerinti számla, valamint a (7) és (8) bekezdés szerinti számviteli bizonylatok vonatkozásában 
a  Menetrendadásra kötelezett vagy a  premizált termelő az  esedékesség napjáig az  ellenértéket nem fizeti 
meg, a  befogadó a  nem vitatott ellenértéket és a  8.  § (4)  bekezdése szerinti – a  számla vagy számviteli bizonylat 
esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot és behajtási 
költségátalányt az (1) és (6) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja.
(10) Menetrend-csoport esetén a  (9)  bekezdés szerinti beszámítás során a  befogadó a  beszámítandó összeget 
az  adott hónapban a  menetrend-csoporthoz tartozó tagok között az  5.  melléklet 1.  pontjában meghatározottak 
szerint osztja szét. Ha a  beszámított összeg nem fedezi teljes mértékben a  beszámítandó összeget valamely 
tag esetében, a  befogadó a  fennmaradó összeget a  Menetrend-csoport többi tagjával szemben az  5.  melléklet 
1. pontjában meghatározottak szerinti arányban számíthatja be.
(11) A  KÁT termelő, vagy összevont menetrend esetén a  menetrend-csoport képviselő vagy a  premizált termelő 
a  tény mérési adatok villamosenergia-ellátási és -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén a  módosított 
adatoknak megfelelően az  (1), (6), (7) és (8)  bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat tekintetében 
a  befogadóval a  kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt 
követően elszámol.”

60. §  A Metár-rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha
a) az erőműegység névleges teljesítőképessége – kivéve a szélerőművet – 0,5 MW-nál kisebb, vagy
b) az  erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a  megvalósításhoz beruházási 
támogatásban részesül,
valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal véglegessé vált határozatban megállapította, a termelés új 
beruházáshoz kapcsolódik, és nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró vagy felfüggesztő ok.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a  kötelező átvételi 
rendszerben – a Hivatal külön határozata nélkül – akkor is értékesíthető, ha 2025. december 31-ig üzembe helyezett,  
0,4 MW alatti névleges teljesítőképességű vagy 2026. január 1-je után üzembe helyezett, 0,2 MW alatti névleges 
teljesítőképességű erőműegységben termelik.”
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61. §  A Metár-rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  kötelező átvételi rendszerben a  KÁT termelő jogosult a  – 10.  § (1)  bekezdése szerinti esetben 
a  Hivatal 18.  § (1)  bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű – villamos energiát 
a befogadónak átadni, a befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét  
a (3)–(6) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a KÁT mérlegkörben elszámolni.
(2) A  KÁT termelők a  KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és 
kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak, azzal, hogy
a) a KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén egy menetrend-csoport képviselőt jelölnek ki 
oly módon, hogy a menetrend-csoport képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, de a KÁT 
termelő – menetrendje tekintetében – egy csoport tagja lehet;
b) a  menetrend-csoport képviselő és az  összevont menetrendadási csoport tagjai a  befogadóval annak 
üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek, amely a  közvetített 
szolgáltatások kapcsán tartalmazza a közvetítés lehetőségét;
c) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai az összevont menetrendadással 
összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötnek egymással;
d) a menetrend-csoport képviselő a 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként adja meg, 
de a befogadó és a menetrend-csoport képviselő a 12. § (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont 
menetrend alapján számolják el, továbbá a menetrend-csoport képviselő és a csoporttagok a menetrend-csoport 
képviselő által a befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban 
rendelkeznek;
e) ha egy menetrend-csoporthoz villamosenergia-tárolóval rendelkező KÁT termelő csatlakozik, 
a  villamosenergia-tároló használatára a  menetrend-csoport képviselő az  összes menetrend-csoport tag 
tekintetében jogosult;
f ) erőműegységeinek összevont kezelése esetén a  KÁT termelő a  befogadóval annak üzletszabályzata szerinti 
összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt;
g) ha több KÁT termelő ugyanazon rendszerhasználót kívánja igénybe venni a  12.  § (3)  bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmentje során, a  befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó 
megállapodást köt;
h) ha egy KÁT termelőnek több erőműegysége van a  KÁT mérlegkörben és a  12.  § (3)  bekezdése szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmenttel kíván élni, a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó 
megállapodást köt az összes KÁT mérlegkörben lévő erőműegységére vonatkozóan;
i) a  12.  § (3)  bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel olyan menetrend-csoport képviselő élhet, aki 
rendelkezik villamosenergia-kereskedési engedéllyel.
(3) A  kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az  1.  mellékletben közzétett kötelező átvételi bázisárakon 
alapulnak.
(4) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
(5) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Kötelező átvétel esetén a KÁT termelő kötelező átvételi ára a 2. melléklet szerint indexálódik.
(7) Az  e  rendelet szerinti kötelező átvételi árak a  közcélú csatlakozási ponton a  befogadó által átvett, a  4.  § 
(5)  bekezdése szerint meghatározott mennyiségű vagy utasított eltérés hatására betáplált villamos energiára 
vonatkoznak.
(8) A VET 5.  §-a szerinti rendszerszintű szolgáltatás vagy elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében értékesített 
szabályozási energiának a  kötelező átvételi rendszeren kívüli, villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottak szerinti elszámolásán felül, a  befogadó a  KÁT termelőnek a  4.  § (5)  bekezdése szerinti 
villamosenergia-mennyiség ellenértékét a  (3)–(6)  bekezdés szerinti áron fizeti meg az  utasítás hatályának 
időtartama alatt is, azzal, hogy a KÁT termelő utasított eltéréseit a 6. melléklet 5. és 6. pontja szerint kell elszámolni 
a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel együtt. A befogadó az ezzel összefüggő villamos 
energia költségeket és bevételeket a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során 
előjelhelyesen figyelembe veszi.
(9) A  (8)  bekezdésben hivatkozott utasított eltérésekre vonatkozó adatokat az  erőműegység üzemeltetője 
ellenőrizhető módon kimutatja és nyilvántartja, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(10) A  havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az  elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek 
e  rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. 
Ha az  erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban 
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különböző energiaforrásokból történik, az  adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási 
mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.
(11) A 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment során igénybe vett rendszerhasználó a közcélú 
csatlakozási pontra vonatkoztatott önálló elszámolási ponton csatlakozik a KÁT mérlegkörhöz.”

62. §  A Metár-rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt 
villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási 
módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a  kereskedelmi 
szabályzatban és a  mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a  hónap minden napjára napi termelési 
menetrendet ad.
(2) A  Menetrendadásra kötelezett a  megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia 
működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és 
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a  kereskedelmi szabályzatban 
és a  mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli termelési menetrend nyújtására. 
Ha  a  Menetrendadásra kötelezett a  napon belüli termelési menetrendet nem vagy nem a  villamosenergia-
ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a  napi termelési 
menetrend napon belüli termelési menetrenddé válik.
(3) A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult
a) a  napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a  villamos energia tényleges szállítását 
megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállításra a  KÁT mérlegkör és valamely – a  szervezett 
villamosenergia-piac mérlegkörétől eltérő – piaci mérlegkör között,
b) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia – nem közvetlenül végfelhasználási célra történő – 
vételezésére a  KÁT mérlegkörből a  KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó 
részére,
c) a  tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia betáplálására a  KÁT mérlegkörbe  
a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részéről.
(4) Az  a)–c)  pont végrehajtására vonatkozó szabályokat a  kereskedelmi szabályzat állapítja meg. A  befogadó 
az  a)–c)  pont végrehajtásával összefüggő villamos energia költségeit és bevételeit a  6.  mellékletben 
meghatározottak szerint számolja el, és a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása 
során előjelhelyesen figyelembe veszi.
(5) A  befogadó és az  önálló kiegyenlítő menedzsmentben a  (3)  bekezdés szerint részt vevő mérlegkör-felelős 
az  önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő belkereskedelmi menetrendeket a  kereskedelmi szabályzatban 
meghatározottak szerint bejelenti. Ha a  KÁT mérlegkör és a  piaci mérlegkör egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az  átviteli rendszerirányító a  KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti 
érvényesnek, és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.
(6) Az  önálló kiegyenlítő menedzsmentben a  (3)  bekezdés b) és c)  pontja szerint részt vevő rendszerhasználó 
termelési és fogyasztási menetrendje a KÁT mérlegkör viszonylatában nulla értékű.
(7) A  Menetrendadásra kötelezettnek a  menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. 
Ha  a  KÁT termelő – összevont menetrend esetén a  menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők – által az  adott 
elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége a  (3)  bekezdés 
szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével eltér a  Menetrendadásra kötelezett napon belüli 
termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, a  Menetrendadásra kötelezett az  5.  mellékletben 
meghatározott szabályozási pótdíjat fizet a  befogadónak. Ha a  Menetrendadásra kötelezett a  napi termelési 
menetrendet nem vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy 
késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.
(8) A  11.  § (2)  bekezdése szerinti összevont menetrendadás esetén az  5.  melléklet szerinti szabályozási pótdíj 
megfizetéséért a menetrend-csoport képviselő a menetrend-csoportjába tartozó KÁT termelőkkel egyetemlegesen 
felel.
(9) A befogadó a (7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz 
mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe.”
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63. §  A Metár-rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult)
„a) a  napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a  villamos energia tényleges szállítását 
megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a  KÁT mérlegkör és valamely piaci mérlegkör 
között, azzal az  eltéréssel, hogy a  KÁT mérlegkör és a  szervezett villamosenergia-piac mérlegköre között villamos 
energia szállítására olyan Menetrendadásra kötelezett jogosult, aki rendelkezik szervezett villamosenergia-piaci 
tagsággal.”

64. §  A Metár-rendelet 18. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendelet alkalmazásában az erőműegység kereskedelmi üzeme megkezdettnek minősül, ha az erőműegység 
közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolása az  illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvével igazolt 
módon megtörtént.
(2b) A zöld prémium típusú támogatás támogatási időtartamát
a) a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől, vagy
b) ha a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés később lép hatályba, a kereskedelmi üzem kezdetétől
számított harmadik hónap első napjától kell számolni.”

65. §  A Metár-rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hivatal az azonos KÁT termelőhöz vagy premizált termelőhöz tartozó erőműegységeket erőműegységenként 
is ellenőrizheti, és jogosult az  e  §-ban és a  20.  §-ban foglaltakat a  KÁT termelővel vagy a  premizált termelővel 
szemben erőműegységenként alkalmazni.”

66. §  A Metár-rendelet 20. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)
„k) aki a 16. § (1) bekezdése szerinti, zöld prémium típusú támogatásra vonatkozó szerződést felmondja.”

67. §  A Metár-rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal az  (1)  bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a  kötelező átvételi vagy prémium típusú 
támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. 
A befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések és 16. § (1) bekezdése szerinti szerződések megkötésekor vizsgálja 
a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez vagy a prémium típusú támogatáshoz szükséges feltételek 
meglétét. Ha a  befogadó az  (1)  bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, haladéktalanul értesíti 
a Hivatalt.”

68. §  A Metár-rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  Hivatal az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a  kötelező átvételi 
rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti. Ha a kizáró ok megszüntetésére nincs lehetőség, 
a Hivatal rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.”

69. §  A Metár-rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § A  kereskedelmi üzemet az  egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: MódKr.) hatálybalépése előtt megkezdő, zöld prémium típusú jogosultsággal 
rendelkező premizált termelők esetében a  támogatás időtartamát a  16.  § (1)  bekezdése szerinti szerződés 
hatálybalépésétől, vagy –  ha a  szerződés később lép hatályba – a  MódKr. hatálybalépésétől számított harmadik 
hónap első napjától kell számítani.”

70. §  A Metár-rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § Ez  a  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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71. § (1) A Metár-rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 13. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 14. melléklet
lép.

 (2) A Metár-rendelet a 15. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

72. §  A Metár-rendelet
a) 18.  § (5)  bekezdésében az „A KÁT mérlegkörbe való termelés” szövegrész helyébe az „A KÁT mérlegkörhöz 

való csatlakozás” szöveg,
b) 20.  § (1)  bekezdés i)  pontjában a „felszámolás vagy végelszámolás” szövegrész helyébe a „kényszertörlési 

eljárás, felszámolás vagy végelszámolás” szöveg,
c) 20. § (1) bekezdés j) pontjában a „feltételeket.” szövegrész helyébe a „feltételeket, vagy” szöveg,
d) 20. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a), c), g)–h) vagy j) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a), c), 

h) vagy j) pontja” szöveg,
e) 20. § (4) bekezdésében a „b), d)– f ) vagy i)” szövegrész helyébe a „b), d)–f ), i), vagy k)” szöveg,
f ) 4. melléklet 4. pontjában az „intenzítással” szövegrész helyébe az „intenzitással” szöveg
lép.

73. §  Hatályát veszti a Metár-rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 19. pontja és
b) 20. § (1) bekezdés i) pontjában a „vagy” szövegrész.

7. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

74. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet4.) a következő 77. §-sal egészül ki:
„77.  § E  rendeletnek az  egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.)  
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr69.) megállapított 2.  mellékletében foglalt táblázat 7a. sorát a  Módr69. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

75. §  A Rendelet4. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

8. A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló  
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

9. Az energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet módosítása

77. §  Nem lép hatályba az  energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 401/2020. (VIII. 17.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet5.) 15. § a) pontja.

78. §  Hatályát veszti a Rendelet5. 33. § (2) bekezdése.
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10. Záró rendelkezések

79. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 45. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) A 26–27.  §, a  28.  § (2)  bekezdése, a  30.  §, a  33.  § a)  pontja, a  34.  § b) és c)  pontja, a  35.  §, az  51.  §, az  52.  § 

(2) bekezdése, az 54. §, az 56–59. §, a 61. és 62. §, a 71. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint a 9., 10., 
11., 14. és 15. melléklet 2022. március 1-jén lép hatályba.

 (4) A 3. §, az 5. §, a 22. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2022. április 30-án lép hatályba.
 (5) A 31. § és a 63. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

80. § (1) Ez a rendelet
a) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 

(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének és
b) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 

2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a  rendelet a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez 1. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Vet. vhr. 2. számú melléklete a következő 2.2. ponttal egészül ki:  
„2.2. A közép vagy nagyfeszültségű hálózatra vonatkozó erőművi csatlakozási igénybejelentésre, annak tartalmára, 
a csatlakozási feltételek megállapítására, és a csatlakozási eljárás folyamatára – a 2.5-2.12. pontban foglaltaktól 
eltérően – a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak.” 

2. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont ma) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:  
m) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontját, amely nem lehet későbbi az elosztói csatlakozási 
szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi 
időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60. napnál, kivéve, ha  
az igénybejelentő későbbi időponttal kéri. A határidőbe nem számít bele) 
„ma) minden más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, 
hogy a hálózati engedélyes az összes nyilatkozat beszerzését és az összes eljárás lefolytatását – beleértve  
a hálózattervezést is – 5 munkanapon belül kezdeményezi,” 

3. Vet. vhr. 2. számú melléklet 8.1. i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:) 
„i) – az egyszerűsített ajánlattétel esetét kivéve – a felhasználási helyen felszerelt, elszámolás alapjául szolgáló 
fogyasztásmérő-berendezés részletes leírását, ellenőrzésének rendjét, valamint a fogyasztásmérő-berendezés 
hitelességére vonatkozó nyilatkozatot;” 
 
 
  

2. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez 2. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. A kérelmező nevére szóló, 
2.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy 
2.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza  
a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó,  
a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat.” 

2. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 8.1. és 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Annak igazolása, hogy) 
„8.1. a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló végleges építési 
engedéllyel és 
8.2. a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló végleges 
környezetvédelmi engedéllyel.” 

3. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 9.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Műszaki adatok:) 
„9.8. mérésponti azonosító(k), több mérési pont esetében egyértelműen összerendelve a gépegységekkel.” 
  

3. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
3. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

 

1. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. A kérelmező nevére szóló,  
2.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy 
2.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza  
a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó,  
a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat.” 

2. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. Az erőmű élettartamának időtartamára szóló, független gazdasági szakértő által ellenőrzött üzleti terv  
(e rendelet 18. számú melléklete szerint)” 

3. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 14.7. és 14.8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
[Műszaki adatok (bővítés esetén a bővítés utáni állapot szerint):] 
„14.7. energetikai hatásfok és 
14.8. csatlakozási pontok megnevezése.” 
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4. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. A kérelmező nevére szóló  
5.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy 
5.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza  
a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó  
a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat,” 

2. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. Az erőmű élettartamának időtartamára szóló, független gazdasági szakértő által ellenőrzött üzleti terv  
(e rendelet 18. számú melléklete szerint),” 

3. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 15.9. és 15.10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Műszaki adatok:) 
„15.9. mérésponti azonosító(k), több mérési pont esetében egyértelműen összerendelve a gépegységekkel és 
15.10. az erőmű(rész) tervezett maradó élettartama (dátum).” 
 
  

5. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„7. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez  

Elsődleges energiaforrások az erőművi engedélyezés szempontjából 

Elsődleges energiaforrások különösen: 
1. Szén (szénféleségek) 
1.1. lignit  
1.2. barnaszén  
1.3. feketeszén  
2. Olaj (folyékony kőolajszármazékok) 
2.1. tüzelőolaj és egyéb gázolaj  
2.2. fűtőolaj  
2.3. egyéb folyékony kőolajszármazék  
3. Gáz 
3.1. földgáz  
3.2. bányászati tevékenységből származó egyéb gáz  
3.3. mesterséges gáz  
4. Megújuló energiaforrás 
4.1. vízenergia  
4.2. szélenergia  
4.3. napenergia  
4.4. biomassza (szilárd bio-energiahordozó)  
4.4.1. növényi eredetű biomassza (szilárd bio-energiahordozó)  
4.4.2. állati eredetű biomassza (szilárd bio-energiahordozó)  
4.5. folyékony bio-energiahordozó  
4.6. biogáz (gáznemű bio-energiahordozó)  
4.6.1. depóniagáz  
4.6.2. szennyvíziszap-gáz  
4.6.3. egyéb biogáz  
4.7. geotermikus energia  
5. Hulladék 
5.1. települési hulladék  
5.2. ipari hulladék  
6. Kémiai folyamatból származó hulladékhő 
7. Nukleáris energia” 
  

4. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

5. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez 
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6. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

 

„15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez 

Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok 

1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok. 
2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv 
részletes ismertetése. 
3. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás. 
4. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a VET 88. §  
(1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység végzése szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján 
végzi villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét. 
5. Külföldi kérelmező esetén a VET 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesítésének 
igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó 
adatok. 
6. A kérelmező tulajdonosi körének részletes – a tényleges tulajdonos szintjéig történő – bemutatása, az ezt 
alátámasztó dokumentumokkal. 
7. A kérelmező székhelye szerint illetékes adóhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, és az állami adóhatóságnál nem áll fenn 
köztartozása. 
8. Az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege vagy a VET 72. § (5) bekezdése szerinti 
üzletszabályzat készítés alóli felmentésre irányuló kérelem.” 
 
  

6. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

4. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. A kérelmező nevére szóló  
5.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy 
5.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza  
a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó  
a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat,” 

2. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. Az erőmű élettartamának időtartamára szóló, független gazdasági szakértő által ellenőrzött üzleti terv  
(e rendelet 18. számú melléklete szerint),” 

3. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 15.9. és 15.10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Műszaki adatok:) 
„15.9. mérésponti azonosító(k), több mérési pont esetében egyértelműen összerendelve a gépegységekkel és 
15.10. az erőmű(rész) tervezett maradó élettartama (dátum).” 
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7. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez 
 

Az erőművi főberendezések adatai 
 
A 4-6. és 9. számú mellékletben meghatározott adatszolgáltatás esetén az erőművi főberendezések adatait  
– az alkalmazott technológiától függő módon – a Hivatal honlapján meghatározott formátumban az alábbi adatok 
megadásával kell összeállítani. 
 
1. Az alkalmazott berendezésektől függetlenül 
1.1. típus, 
1.2. gyártó, 
1.3. üzembe helyezési időpont, 
1.4. maradó élettartam. 
 
2. A beépített berendezések száma (db). 
 
3. Gőzkazán esetében 
3.1. Tüzelőanyag,  
3.2. Névleges hőteljesítménye (MWth), 
3.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (MWth), 
3.4. Névleges gőzteljesítmény (t/h), 
3.5. Frissgőz hőmérséklet (°C), 
3.6. Frissgőz nyomás (bar), 
3.7. Újrahevített gőz hőmérséklete (°C), 
3.8. Újrahevített gőz nyomása (bar). 
 
4. Hőhasznosító kazán esetében 
4.1. Tüzelőanyag (póttüzelés),  
4.2. Névleges hőteljesítménye (MWth), 
4.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (póttüzelés) (MWth), 
4.4. Gőzteljesítmény (nagy nyomású) (t/h), 
4.5. Gőzhőmérséklet (nagy nyomású) (°C), 
4.6. Gőznyomás (nagy nyomású) (bar), 
4.7. Gőzteljesítmény (közép nyomású) (t/h), 
4.8. Gőzhőmérséklet (közép nyomású) (°C), 
4.9. Gőznyomás (közép nyomású) (bar), 
4.10. Gőzteljesítmény (kis nyomású) (t/h), 
4.11. Gőzhőmérséklet (kis nyomású) (°C), 
4.12. Gőznyomás (kis nyomású)(bar). 
 
5. Gőzturbina esetében 
5.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
5.2. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe), 
5.3. Gépegység felterhelési sebessége (MWe /min), 
5.4. Gépegység leterhelési sebessége (MWe /min), 
5.5. Névleges gőznyelés (t/h), 
5.6. Frissgőz hőmérséklet (°C), 
5.7. Frissgőz nyomás (bar), 
5.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő(k) helyszáma(i), 
5.9. Hajtott gép helyszáma.  
 
6. Gázturbina esetében 
6.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
6.2. Gépegység indítási ideje (teljes terhelésig) (min), 
6.3. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe), 
6.4. Gépegység felterhelési sebessége (MWe /min), 
6.5. Gépegység leterhelési sebessége (MWe /min), 
6.6. Tüzelőanyag,  
6.7. Tüzelőanyag fogyasztás névleges terhelésnél (Nm3/h; kg/h), 
6.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő (HRSG) helyszáma,  
6.9. Hajtott gép helyszáma.  
 
7. Vízturbina esetében 
7.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
7.2. Névleges víznyelés (m3/s), 

7. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez
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7.3. Hajtott gép helyszáma.  
 
8. Gázmotor esetében 
8.1. Tüzelőanyag,  
8.2. Gépegység névleges villamos teljesítménye (MWe), 
8.3. Névleges hőteljesítmény (MWth), 
8.4. Hőcserélők teljesítménye  
8.4.1. keverék hűtő (MWth), 
8.4.2. olaj hűtő (MWth), 
8.4.3. motor hűtő (MWth), 
8.4.4. kipufogógáz hűtő (MWth), 
8.5. Kilépő hűtőközeg hőmérséklete (°C), 
8.6. Hűtőközeg (hőközvetítő közeg) térfogatárama (m3/h), 
8.7. Villamos hatásfok névleges teljesítménynél (%), 
8.8. Termikus hatásfok névleges teljesítménynél (%), 
8.9. Eredő hatásfok névleges teljesítménynél (%), 
8.10. Hengerek száma (db). 
 
9. Szélturbina-generátor esetében 
9.1. Toronymagasság (m), 
9.2. Rotor átmérő (m), 
9.3. Indítási szélsebesség (m/s), 
9.4. Névleges szélsebesség (m/s), 
9.5. Leállítási szélsebesség (m/s), 
9.6. Túlélési szélsebesség (m/s), 
9.7. Gépegység névleges villamos teljesítménye (MWe), 
9.8. Generátor névleges feszültség (kV), 
9.9. Toronyból kiadott feszültség (kV), 
9.10. Hajtómű (van / nincs), 
9.11. Gépegység helyrajzi száma (hrsz.), 
9.12. Torony EOV koordinátái (X, Y). 
 
10. Generátor esetében 
10.1. Névleges aktív teljesítmény (MWe), 
10.2. Feszültség (kV).  
 
11. Napelem modul esetében 
11.1. Napelemtábla gyártási éve,  
11.2. Technológia típusa,  
11.3. Napelemtábla felülete (m2), 
11.4. Napelemtábla tömege (kg), 
11.5. Beépített modulok száma (db), 
11.6. Beépített modulok mérete (mm), 
11.7. Telepítés módja (Fix/Napkövető),  
11.8. Napelemtábla névleges teljesítőképessége (We), 
11.9. Összes beépített teljesítmény (MWe). 
 
12. Inverter esetében 
12.1. Névleges AC-teljesítmény (cosφ =1) (kWe), 
12.2. Összes beépített teljesítmény (MWe), 
12.3. Kimeneti feszültség (VAC), 
12.4. Hálózati frekvencia (Hz), 
12.5. Lekapcsolás időtartama a közcélú hálózati feszültség eltűnésekor (s), 
12.6. Visszakapcsolódás megkezdésének időtartama a közcélú hálózati feszültség visszatérésekor (s), 
12.7. Inverter gyártási éve. 
 
13. Energiatároló esetében 
13.1. névleges teljesítőképesség (MW), 
13.2. energiatárolási kapacitás (MWh), 
13.3. töltési idő (óra), 
13.4. kisütési idő (óra), 
13.5. energiaátalakítási hatásfok (%), 
13.6. az energiatárolás módja. 
 
14. Transzformátor esetében 
14.1. Névleges látszólagos teljesítmény (MVA), 
14.2. Középállású áttétel (kV/kV).” 

7. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez 
 

Az erőművi főberendezések adatai 
 
A 4-6. és 9. számú mellékletben meghatározott adatszolgáltatás esetén az erőművi főberendezések adatait  
– az alkalmazott technológiától függő módon – a Hivatal honlapján meghatározott formátumban az alábbi adatok 
megadásával kell összeállítani. 
 
1. Az alkalmazott berendezésektől függetlenül 
1.1. típus, 
1.2. gyártó, 
1.3. üzembe helyezési időpont, 
1.4. maradó élettartam. 
 
2. A beépített berendezések száma (db). 
 
3. Gőzkazán esetében 
3.1. Tüzelőanyag,  
3.2. Névleges hőteljesítménye (MWth), 
3.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (MWth), 
3.4. Névleges gőzteljesítmény (t/h), 
3.5. Frissgőz hőmérséklet (°C), 
3.6. Frissgőz nyomás (bar), 
3.7. Újrahevített gőz hőmérséklete (°C), 
3.8. Újrahevített gőz nyomása (bar). 
 
4. Hőhasznosító kazán esetében 
4.1. Tüzelőanyag (póttüzelés),  
4.2. Névleges hőteljesítménye (MWth), 
4.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (póttüzelés) (MWth), 
4.4. Gőzteljesítmény (nagy nyomású) (t/h), 
4.5. Gőzhőmérséklet (nagy nyomású) (°C), 
4.6. Gőznyomás (nagy nyomású) (bar), 
4.7. Gőzteljesítmény (közép nyomású) (t/h), 
4.8. Gőzhőmérséklet (közép nyomású) (°C), 
4.9. Gőznyomás (közép nyomású) (bar), 
4.10. Gőzteljesítmény (kis nyomású) (t/h), 
4.11. Gőzhőmérséklet (kis nyomású) (°C), 
4.12. Gőznyomás (kis nyomású)(bar). 
 
5. Gőzturbina esetében 
5.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
5.2. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe), 
5.3. Gépegység felterhelési sebessége (MWe /min), 
5.4. Gépegység leterhelési sebessége (MWe /min), 
5.5. Névleges gőznyelés (t/h), 
5.6. Frissgőz hőmérséklet (°C), 
5.7. Frissgőz nyomás (bar), 
5.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő(k) helyszáma(i), 
5.9. Hajtott gép helyszáma.  
 
6. Gázturbina esetében 
6.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
6.2. Gépegység indítási ideje (teljes terhelésig) (min), 
6.3. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe), 
6.4. Gépegység felterhelési sebessége (MWe /min), 
6.5. Gépegység leterhelési sebessége (MWe /min), 
6.6. Tüzelőanyag,  
6.7. Tüzelőanyag fogyasztás névleges terhelésnél (Nm3/h; kg/h), 
6.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő (HRSG) helyszáma,  
6.9. Hajtott gép helyszáma.  
 
7. Vízturbina esetében 
7.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe), 
7.2. Névleges víznyelés (m3/s), 
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 8. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai 
(áfa nélkül*) 

1.1. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia) 
termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  29,56 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  10,80 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 

i) biogáz erőmű esetén: 1,044, 
ii) egyéb erőmű esetén: 1,025. 

1.2. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  26,46 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  26,46 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

2.1. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt 
villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  29,56 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  10,80 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 

i) biogáz erőmű esetén: 1,056, 
ii) egyéb erőmű esetén: 1. 

2.2. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  26,46 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  26,46 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 
  

8. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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3.1. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt 
villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  23,65 
 Völgyidőszak  21,17 

 Mélyvölgy időszak  8,63 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1,119. 

3.2. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  29,56 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  10,80 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia 
kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  18,39 
 Völgyidőszak  11,77 

 Mélyvölgy időszak  11,77 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi 
bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  27,73 
 Völgyidőszak  19,11 

 Mélyvölgy időszak  9,97 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1.” 
 

  

 8. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai 
(áfa nélkül*) 

1.1. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia) 
termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  29,56 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  10,80 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 

i) biogáz erőmű esetén: 1,044, 
ii) egyéb erőmű esetén: 1,025. 

1.2. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  26,46 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  26,46 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

2.1. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt 
villamos energia kötelező átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  29,56 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  10,80 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 

i) biogáz erőmű esetén: 1,056, 
ii) egyéb erőmű esetén: 1. 

2.2. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai: 

   Ft/kWh 
 Csúcsidőszak  26,46 
 Völgyidőszak  26,46 

 Mélyvölgy időszak  26,46 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 
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9. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Áralkalmazási feltételek 

I. Általános szabályok 

1. A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal 
összhangban végzett mérések alapján, a 3. § (6) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott 
elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén 
alapuló módosító számla alapján történnek. 

2. A fizetések a Befogadó és a Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a 7. § (7) bekezdés szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a 15. számú mellékletben 
meghatározottak szerinti számla, valamint a 7. § (11) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén a 14. számú 
mellékletben meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek. 

3. A jogosult az eredeti számláját, számviteli bizonylatát – a 4. pont szerinti kivétellel – a kötelezett részére úgy 
nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább 
huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse. 

4. A Befogadó a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, 
hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal 
megelőzően kézhez vehesse. 

5. A kötelezett a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogását a 
számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, szabályozási pótdíj tekintetében tizennégy 
munkanapon belül közli a jogosulttal. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a 
kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó 
részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek 
esedékessége nem változik. 

6. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés 
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti 
késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a 
másik fél részére. 

7. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy részét képezi, az elszámolások – számla helyett – a 
társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás és az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső 
bizonylatok alapján történnek. 

8. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont 
menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi 
biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége 
kielégítése céljából lehívni. 

II. Különös szabályok 

A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Menetrendadásra kötelezett között érvényesülő 
árak alkalmazási feltételei 

1. A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő 
a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának 
kézhezvételét követő 15 napon belül. 

2. A havi számla 3. § (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási 
villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza. 

3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a Befogadó 
részére. 

4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, a telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen 
belül termelési eljárásonként megbontva állítja ki. 

5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelő az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva állítja 
ki a számlát. 

6. Az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű 
havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a Befogadó részére, pozitív értékű havi összesített 
egyenlege esetén a Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta az 1. pontban meghatározott 
számlával egyidőben egy számlát állít ki az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia 
ellenértékéről. 

7. A Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik 
munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról. 

8. Ha a 6. pont szerinti számla vagy a 7. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a Menetrendadásra 
kötelezett az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és 
az I. Általános szabályok 6. pontja szerinti - a számla vagy számviteli bizonylat esedékességének napjától  

9. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az 1. és 6. 
pont szerinti számlaértékébe beszámíthatja. 

9. Menetrend-csoport esetén a 8. pont szerinti beszámítás során a Befogadó a beszámítandó összeget  
az adott hónapban a Menetrend-csoporthoz tartozó tagok között a 14. számú melléklet 1. pontjában 
meghatározottak szerint osztja szét. Ha a beszámított összeg nem fedezi teljes mértékben a beszámítandó 
összeget valamely tag esetében, úgy a Befogadó a fennmaradó összeget a Menetrend-csoport többi tagjával 
szemben a 14. számú melléklet 1. pontjában meghatározottak szerinti arányban számíthatja be. 

10. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a tény mérési adatok 
villamosenergia-ellátási és -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén a módosított adatoknak megfelelően  
az 1. és 6. pont szerinti számla és a 7. pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a Befogadóval a kereskedelmi 
szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámol.” 
  

9. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Áralkalmazási feltételek 

I. Általános szabályok 

1. A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal 
összhangban végzett mérések alapján, a 3. § (6) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott 
elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén 
alapuló módosító számla alapján történnek. 

2. A fizetések a Befogadó és a Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a 7. § (7) bekezdés szerinti önálló 
kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a 15. számú mellékletben 
meghatározottak szerinti számla, valamint a 7. § (11) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén a 14. számú 
mellékletben meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek. 

3. A jogosult az eredeti számláját, számviteli bizonylatát – a 4. pont szerinti kivétellel – a kötelezett részére úgy 
nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább 
huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse. 

4. A Befogadó a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, 
hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal 
megelőzően kézhez vehesse. 

5. A kötelezett a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogását a 
számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, szabályozási pótdíj tekintetében tizennégy 
munkanapon belül közli a jogosulttal. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a 
kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó 
részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek 
esedékessége nem változik. 

6. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés 
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti 
késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a 
másik fél részére. 

7. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy részét képezi, az elszámolások – számla helyett – a 
társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás és az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső 
bizonylatok alapján történnek. 

8. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont 
menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi 
biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége 
kielégítése céljából lehívni. 

II. Különös szabályok 

A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Menetrendadásra kötelezett között érvényesülő 
árak alkalmazási feltételei 

1. A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő 
a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának 
kézhezvételét követő 15 napon belül. 

2. A havi számla 3. § (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási 
villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza. 

3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a Befogadó 
részére. 

4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, a telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen 
belül termelési eljárásonként megbontva állítja ki. 

5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelő az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva állítja 
ki a számlát. 

6. Az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű 
havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a Befogadó részére, pozitív értékű havi összesített 
egyenlege esetén a Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta az 1. pontban meghatározott 
számlával egyidőben egy számlát állít ki az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia 
ellenértékéről. 

7. A Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik 
munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról. 

8. Ha a 6. pont szerinti számla vagy a 7. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a Menetrendadásra 
kötelezett az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és 
az I. Általános szabályok 6. pontja szerinti - a számla vagy számviteli bizonylat esedékességének napjától  
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10. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

 

„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a Menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege a 2. és  
3. pont figyelembevétele nélkül: 

1.1. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése pozitív, azaz (MIi - Ti + UEi) > 0: 

aa) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb vagy egyenlő, mint a 
Menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX >= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0, akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩFEL (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

ab) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb, mint a Menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX < Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0 és akkor  

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩFEL (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

ac) Ha KEi kWh <= 0 akkor 

SZPi =0; 

1.2. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése negatív, azaz (MIi - Ti + UEi) < 0: 

ba) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb vagy egyenlő, mint  
a Menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX <= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩLE (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

bb) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb, mint a Menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX > Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩLE (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

bc) Ha KEi kWh > =0 akkor 

SZPi =0; 

1.3. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése nulla, azaz (MIi - Ti + UEi) = 0: 

SZPi = 0; 

1.4. A Menetrendadásra kötelezett napon belüli menetrendjének villamosenergia-mennyisége a 7. §  
(7) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

MIi = MIi KÁT + SZi ki – SZi be 

1.5. A Menetrendadásra kötelezett tényleges értékesítési villamosenergia-mennyisége a 7. § (7) bekezdés 
szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

Ti = Ti KÁT + RHi term – RHi fogy; 

1.6. A Menetrendadásra kötelezett utasított eltérésének villamosenergia-mennyisége: 
UEi = UTi növ – UTi csökk; 

  

10. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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1.7. Az 1.4. és 1.5. pontokban SZi ki, SZi be, RHi term és RHi fogy mennyiségeket nulla értékkel kell figyelembe venni, 
amennyiben 

MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be) + abs(RHi term) + abs(RHi fogy); 

ahol: 
SZPi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj, 

Ft; 
ƩFEL – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezettek FEL irányú eltéréseinek 

összesítése; 
ƩLE – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezettek LE irányú eltéréseinek 

összesítése; 
MBi KÁT-HUPX – az adott (i) elszámolási mérési időegységben KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-

piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, kWh; 

MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi ki - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből 

piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi be - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe 

piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
Ti KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő – összevont menetrend esetén  

a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők – által, a 3. § (6) bekezdés szerinti ténylegesen értékesített 
villamosenergia-mennyiség, kWh; 

RHi term - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi fogy - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség, kWh; 
UTi növ - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
UTi csökk - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
KEi kWh - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia mennyisége  

az önálló kiegyenlítő menedzsment és az utasított eltérések figyelembevételével, kWh; 
KEi Ft - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkörre megállapított kiegyenlítő energiadíj, Ft; 

Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult 

órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga 
alapján átváltva, Ft/kWh; 

abs - abszolútérték; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh. 

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti 
szabályozási pótdíj havi összegét: 

K = M * (Q - Qnmh) 

ahol: 
K: a KÁT termelő havi szabályozási pótdíj csökkentésének összege, Ft; 
M: a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke, Ft/kWh; 
Q: a KÁT termelő 3. § (6) bekezdés szerinti tényleges értékesítési mennyisége adott hónapban, kWh; 
Qnmh: a KÁT termelő 3. § (6) bekezdés szerinti tényleges értékesítési mennyisége az adott hónap azon napjain, 

amelyekre az alábbi feltételek legalább egyike teljesül, kWh: 
(Ʃnap abs(MDi KÁT – MIi KÁT) / Ʃnap MDi KÁT > X) vagy (Ʃnap MDi KÁT = 0); 

  

10. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a Menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege a 2. és  
3. pont figyelembevétele nélkül: 

1.1. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése pozitív, azaz (MIi - Ti + UEi) > 0: 

aa) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb vagy egyenlő, mint a 
Menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX >= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0, akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩFEL (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

ab) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb, mint a Menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX < Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0 és akkor  

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩFEL (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

ac) Ha KEi kWh <= 0 akkor 

SZPi =0; 

1.2. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése negatív, azaz (MIi - Ti + UEi) < 0: 

ba) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb vagy egyenlő, mint  
a Menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX <= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩLE (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

bb) Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb, mint a Menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX > Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩLE (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

bc) Ha KEi kWh > =0 akkor 

SZPi =0; 

1.3. A Menetrendadásra kötelezett 7. § (11) bekezdés szerinti eltérése nulla, azaz (MIi - Ti + UEi) = 0: 

SZPi = 0; 

1.4. A Menetrendadásra kötelezett napon belüli menetrendjének villamosenergia-mennyisége a 7. §  
(7) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

MIi = MIi KÁT + SZi ki – SZi be 

1.5. A Menetrendadásra kötelezett tényleges értékesítési villamosenergia-mennyisége a 7. § (7) bekezdés 
szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

Ti = Ti KÁT + RHi term – RHi fogy; 

1.6. A Menetrendadásra kötelezett utasított eltérésének villamosenergia-mennyisége: 
UEi = UTi növ – UTi csökk; 

  



12122 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

ahol: 
abs - abszolútérték; 
Ʃnap – adott napra történő összesítés; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
X – a kereskedelmi szabályzatban meghatározott technológiai együttható. 

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó: 
K = K1+K2+...+Kn, 

ahol K1, K2,...Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege. 

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei: 
a) naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh; 
b) az a) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh. 

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke 
a) 2021. január 1-től MB *0,95; 

b) 2022. január 1-től MB *0,85; 

c) 2023. január 1-től MB *0,70; 

d) 2024. január 1-től MB *0,50; 

e) 2025. január 1-től MB *0,25; 

f) 2026. január 1-től nulla; 

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke. 

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és  
a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj 
csökkentés különbsége alapján kell számítani a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére fizetendő 
havi szabályozási pótdíj összegét: 

SZPhó = Ʃhó(SZPi) - K, 

azzal, hogy ha K > Ʃhó(SZPi), akkor SZPhó értéke nulla. 

7. A 4. számú melléklet II. Különös szabályok 6. pontja szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti 
szabályozási pótdíj összegét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási 
adatok alapján kell kiszámítani, mely a 4. számú melléklet II. Különös szabályok 10. pontja alapján korrigálásra 
kerül.” 
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11. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„15. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

A Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjére vonatkozó szabályok 
 

1. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből piaci 
mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség értéke: 

SZi ki * Pi. 
 
2. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe piaci 

mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség értéke: 
SZi be * Pi. 

 
3. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználótól a KÁT 

mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség értéke: 
RHi term * Pi. 

 
4. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználónak a KÁT 

mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség értéke: 
RHi fogy * Pi. 

 
5. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított eltéréséhez tartozó 

villamosenergia-mennyiség értéke: 
UTi csökk * Pi. 

 
6. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított eltéréséhez 

tartozó villamosenergia-mennyiség értéke: 
UTi növ * Pi. 

 
7. A Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-mennyiség 

ellenértékének elszámolható havi összege: 
 

KMhó Ft = Ʃhó SZi ki * Pi – Ʃhó SZi be * Pi – Ʃhó RHi term * Pi + Ʃhó RHi fogy * Pi – Ʃhó UTi csökk * Pi + Ʃhó UTi növ * Pi; 

ahol: 
KMhó Ft - a Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-

mennyiség ellenértékének elszámolható havi összege, Ft; 
SZi ki - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből 

piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi be - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe 

piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi term - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi fogy - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség, kWh; 
UTi csökk - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
UTi növ - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult 

órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga 
alapján átváltva, Ft/kWh. 

 
8. A 4. számú melléklet II. Különös szabályok 6. pontja szerinti számlán szereplő, 7. pont szerinti összeget  

a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, 
mely a 4. számú melléklet II. Különös szabályok 10. pontja alapján korrigálásra kerül.” 
  

11. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

ahol: 
abs - abszolútérték; 
Ʃnap – adott napra történő összesítés; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
X – a kereskedelmi szabályzatban meghatározott technológiai együttható. 

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó: 
K = K1+K2+...+Kn, 

ahol K1, K2,...Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege. 

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei: 
a) naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh; 
b) az a) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh. 

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke 
a) 2021. január 1-től MB *0,95; 

b) 2022. január 1-től MB *0,85; 

c) 2023. január 1-től MB *0,70; 

d) 2024. január 1-től MB *0,50; 

e) 2025. január 1-től MB *0,25; 

f) 2026. január 1-től nulla; 

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke. 

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és  
a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj 
csökkentés különbsége alapján kell számítani a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére fizetendő 
havi szabályozási pótdíj összegét: 

SZPhó = Ʃhó(SZPi) - K, 

azzal, hogy ha K > Ʃhó(SZPi), akkor SZPhó értéke nulla. 

7. A 4. számú melléklet II. Különös szabályok 6. pontja szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti 
szabályozási pótdíj összegét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási 
adatok alapján kell kiszámítani, mely a 4. számú melléklet II. Különös szabályok 10. pontja alapján korrigálásra 
kerül.” 
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12. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez 
 

Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki biztonsági 
hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok 

 
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a villamos 
energia közcélú hálózatra történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál  
a műszaki biztonsági hatóság figyelembe veszi a villamos energiáról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 
szerinti, a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat. 

 
2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a földgáz 
elosztóvezetékre történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál a műszaki 
biztonsági hatóság figyelembe veszi a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti,  
a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat.” 
 
  

12. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez
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13. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez 

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint 
a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára 

1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet 
hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:  

  A  B 
 1    Ft/kWh 
 2  Csúcsidőszak  35,50 
 3  Völgyidőszak  31,77 
 4  Mélyvölgyidőszak  12,96 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti 
átlagárra vonatkozó szorzója: 

1.1. biogáz erőmű esetén: 1,056, 
1.2. egyéb erőmű esetén: 1. 

2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet 
hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi 
bázisárai: 

2.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 

   A  B 
 1    Ft/kWh 
 2  Csúcsidőszak  31,77 
 3  Völgyidőszak  31,77 
 4  Mélyvölgyidőszak  31,77 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés 
melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

2.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 

   A  B 
 1    Ft/kWh 
 2  Csúcsidőszak  25,42 
 3  Völgyidőszak  25,42 
 4  Mélyvölgyidőszak  25,42 

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés 
melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1. 

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára: 
3.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh. 
3.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh. 

4. A 10. § (2) bekezdése szerinti KÁT termelő kötelező átvételi ára az adott tárgyhónapban a 15. §  
(1) bekezdése szerinti referencia piaci árral egyezik meg.”  

13. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

12. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 
„4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez 
 

Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki biztonsági 
hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok 

 
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a villamos 
energia közcélú hálózatra történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál  
a műszaki biztonsági hatóság figyelembe veszi a villamos energiáról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 
szerinti, a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat. 

 
2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a földgáz 
elosztóvezetékre történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál a műszaki 
biztonsági hatóság figyelembe veszi a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti,  
a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat.” 
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14. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez 

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege  
a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül: 

 
1.1. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése pozitív, azaz (MIi - Ti + UEi) > 0: 

1.1.1. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb vagy egyenlő, mint a 
menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX >= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0, akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩFEL (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.1.2. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb, mint a menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX < Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0 és akkor  

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩFEL (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.1.3. Ha KEi kWh <= 0 akkor 

SZPi =0; 

1.2. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése negatív, azaz (MIi - Ti + UEi) < 0: 

1.2.1. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb vagy egyenlő, mint a 
menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX <= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩLE (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.2.2. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb, mint a menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX > Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩLE (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.2.3.Ha KEi kWh > =0 akkor 

SZPi =0; 

1.3. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése nulla, azaz (MIi - Ti + UEi) = 0: 

SZPi = 0; 

1.4. A menetrendadásra kötelezett napon belüli menetrendjének villamosenergia-mennyisége a 12. § (3) 
bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

MIi = MIi KÁT + SZi ki – SZi be 

1.5. A menetrendadásra kötelezett tényleges értékesítési villamosenergia-mennyisége a 12. § (3) bekezdés 
szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

Ti = Ti KÁT + RHi term – RHi fogy; 

1.6. A menetrendadásra kötelezett utasított eltérésének villamosenergia-mennyisége: 
UEi = UTi növ – UTi csökk; 

  

14. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez
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1.7. A 1.4. és 1.5. pontokban SZi ki, SZi be, RHi term és RHi fogy mennyiségeket nulla értékkel kell figyelembe venni, 
amennyiben 

MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be) + abs(RHi term) + abs(RHi fogy); 

ahol: 
SZPi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj, 

Ft; 
ƩFEL – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezettek FEL irányú eltéréseinek 

összesítése; 
ƩLE – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezettek LE irányú eltéréseinek 

összesítése; 
MBi KÁT-HUPX – az adott (i) elszámolási mérési időegységben KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-

piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, kWh; 

MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi ki - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből 

piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi be - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe 

piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
Ti KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő – összevont menetrend esetén  

a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők – által, a 4. § (5) bekezdés szerinti ténylegesen értékesített 
villamosenergia-mennyiség, kWh; 

RHi term - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi fogy - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség, kWh; 
UTi növ - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
UTi csökk - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
KEi kWh - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia mennyisége  

az önálló kiegyenlítő menedzsment és az utasított eltérések figyelembevételével, kWh; 
KEi Ft - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkörre megállapított kiegyenlítő energiadíj, Ft; 

Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult 

órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga 
alapján átváltva, Ft/kWh; 

abs - abszolútérték; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh. 

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti 
szabályozási pótdíj havi összegét: 

K = M * (Q - Qnmh) 

ahol: 
K: a KÁT termelő havi szabályozási pótdíj csökkentésének összege, Ft; 
M: a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke, Ft/kWh; 
Q: a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége adott hónapban, kWh; 
Qnmh: a KÁT termelő 4. § (5) bekezdése szerinti tényleges értékesítési mennyisége az adott hónap azon 

napjain, amelyekre az alábbi feltételek legalább egyike teljesül, kWh: 
(Ʃnap abs(MDi KÁT – MIi KÁT) / Ʃnap MDi KÁT > X) vagy (Ʃnap MDi KÁT = 0); 

ahol: 

14. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez 

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege  
a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül: 

 
1.1. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése pozitív, azaz (MIi - Ti + UEi) > 0: 

1.1.1. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb vagy egyenlő, mint a 
menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX >= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0, akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩFEL (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.1.2. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb, mint a menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX < Ʃ MIi KÁT és KEi kWh > 0 és akkor  

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩFEL (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.1.3. Ha KEi kWh <= 0 akkor 

SZPi =0; 

1.2. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése negatív, azaz (MIi - Ti + UEi) < 0: 

1.2.1. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség kisebb vagy egyenlő, mint a 
menetrendadásra kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-
mennyiség, azaz MBi KÁT-HUPX <= Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ((MBi KÁT-HUPX – Ʃ MIi KÁT) + ƩLE (MIi - Ti + UEi)) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.2.2. Ha a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörének egymás viszonylatában értett, 
belkereskedelmi menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség nagyobb, mint a menetrendadásra 
kötelezettek összesített napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, azaz MBi 

KÁT-HUPX > Ʃ MIi KÁT és KEi kWh < 0 akkor 

SZPi = (MIi - Ti + UEi) / ƩLE (MIi - Ti + UEi) * (KEi Ft - KEi kWh * Pi); 

1.2.3.Ha KEi kWh > =0 akkor 

SZPi =0; 

1.3. A menetrendadásra kötelezett 12. § (6) bekezdés szerinti eltérése nulla, azaz (MIi - Ti + UEi) = 0: 

SZPi = 0; 

1.4. A menetrendadásra kötelezett napon belüli menetrendjének villamosenergia-mennyisége a 12. § (3) 
bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

MIi = MIi KÁT + SZi ki – SZi be 

1.5. A menetrendadásra kötelezett tényleges értékesítési villamosenergia-mennyisége a 12. § (3) bekezdés 
szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével: 

Ti = Ti KÁT + RHi term – RHi fogy; 

1.6. A menetrendadásra kötelezett utasított eltérésének villamosenergia-mennyisége: 
UEi = UTi növ – UTi csökk; 
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abs - abszolútérték; 
Ʃnap – adott napra történő összesítés; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
X – a kereskedelmi szabályzatban meghatározott technológiai együttható. 

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó: 
K = K1 + K2 + ... + Kn, 

ahol K1, K2, ... Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege. 

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei: 
4.1. a 10. § (1) bekezdése alá tartozó naperőmű esetén: 3 Ft/kWh; 
4.2. a 10. § (2) bekezdése szerinti erőmű esetén 0 Ft/kWh; 
4.3. az a) és b) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh. 

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke 
5.1. 2021. január 1-től MB * 0,95; 
5.2. 2022. január 1-től MB * 0,85; 
5.3. 2023. január 1-től MB * 0,70; 
5.4. 2024. január 1-től MB * 0,50; 
5.5. 2025. január 1-től MB * 0,25; 
5.6. 2026. január 1-től nulla; 

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke. 

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege 
és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj 
csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén  
a menetrend-csoport képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét: 

SZPhó = Ʃhó(SZPi) - K, 

azzal, hogy ha K > Ʃhó(SZPi), akkor SZPhó értéke nulla. 

7. A 9. § (7) bekezdése szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti szabályozási pótdíj összegét 
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, 
mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül.” 
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15. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„6. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez 

A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjére vonatkozó szabályok 

1. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből piaci 
mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség értéke: 

SZi ki * Pi. 
 

2. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe piaci 
mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség értéke: 

SZi be * Pi. 
 

3. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználótól  
a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség értéke: 

RHi term * Pi. 
 

4. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználónak  
a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség értéke: 

RHi fogy * Pi. 
 

5. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított eltéréséhez 
tartozó villamosenergia-mennyiség értéke: 

UTi csökk * Pi. 
 

6. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított eltéréséhez 
tartozó villamosenergia-mennyiség értéke: 

UTi növ * Pi. 
 

7. A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-mennyiség 
ellenértékének elszámolható havi összege: 

 
KMhó Ft = Ʃhó SZi ki * Pi – Ʃhó SZi be * Pi – Ʃhó RHi term * Pi + Ʃhó RHi fogy * Pi – Ʃhó UTi csökk * Pi + Ʃhó UTi növ * Pi; 

ahol: 
KMhó Ft - a menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-

mennyiség ellenértékének elszámolható havi összege, Ft; 
SZi ki - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből 

piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
SZi be - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe 

piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi term - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség, kWh; 
RHi fogy - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által  

a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség, kWh; 
UTi csökk - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
UTi növ - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított 

eltérésének villamosenergia-mennyisége, kWh; 
Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult 

órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga 
alapján átváltva, Ft/kWh. 
 
8. A 9. § (6) bekezdés szerinti számlán szereplő, 7. pont szerinti összeget a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 9. § (11) bekezdése 
alapján korrigálásra kerül.” 
 
 

15. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

abs - abszolútérték; 
Ʃnap – adott napra történő összesítés; 
MDi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napi termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
MIi KÁT - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési 

menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiség, kWh; 
X – a kereskedelmi szabályzatban meghatározott technológiai együttható. 

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó: 
K = K1 + K2 + ... + Kn, 

ahol K1, K2, ... Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege. 

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei: 
4.1. a 10. § (1) bekezdése alá tartozó naperőmű esetén: 3 Ft/kWh; 
4.2. a 10. § (2) bekezdése szerinti erőmű esetén 0 Ft/kWh; 
4.3. az a) és b) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh. 

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke 
5.1. 2021. január 1-től MB * 0,95; 
5.2. 2022. január 1-től MB * 0,85; 
5.3. 2023. január 1-től MB * 0,70; 
5.4. 2024. január 1-től MB * 0,50; 
5.5. 2025. január 1-től MB * 0,25; 
5.6. 2026. január 1-től nulla; 

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke. 

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege 
és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj 
csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén  
a menetrend-csoport képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét: 

SZPhó = Ʃhó(SZPi) - K, 

azzal, hogy ha K > Ʃhó(SZPi), akkor SZPhó értéke nulla. 

7. A 9. § (7) bekezdése szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti szabályozási pótdíj összegét 
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, 
mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül.” 
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16. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Rendelet4. 2. mellékletében foglalt táblázat 7a. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 
1 . A beruházás megnevezése  A beruházás megvalósításának helyszíne  Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)  
    
7a. Ipari-innovációs fejlesztési 

terület kialakítás, valamint a 
területen megvalósítandó 

feldolgozóipari beruházások 
megvalósításához szükséges 

közlekedési és egyéb 
infrastruktúra-beruházások és 
véderdő telepítések Göd város 

területén  
 

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 

038, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 
039/75, 039/76, 039/77, 039/92, 039/93, 

039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 
039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 
039/107, 039/108, 039/109, 039/110, 
039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 
039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 
039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 
039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 
039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 
039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 
039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 
039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 
039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 
039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 
039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 
039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 

039/179, 042/5, 042/6, 042/7, 046, 047/1, 
047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3, 

048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2, 
049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/7, 053/8, 
053/9, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 
053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 

053/21, 053/22, 054, 057/51, 057/52, 
057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 
058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 
059/15, 060/3, 060/5, 062/6, 062/63, 
062/1, 062/2, 062/5 062/7, 062/11, 

062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 
062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 

075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 
081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 
082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26, 

099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 
099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 
0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/17, 

0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 
0102/22, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 
0104/54, 0104/55, 0104/56 0104/58, 

0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128, 
6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713, 
6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi 

számú ingatlanok.  
 

Pest Megyei 
Kormányhivatalt 

vezető 
kormánymegbízott 

 

 

  

16. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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17. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelethez 

A 2. § szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok 

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 
0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 
0104/128, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 0104/54, 0104/55, 0104/56, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 
039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 
039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 
039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 
039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 
039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99, 
042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 
048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 
053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54, 057/56, 057/58, 
057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 
062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 
062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 
062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 
064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 
083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 
084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 
084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 
084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 
084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 
084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99, 084/5, 
086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26, 099/27, 
099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6424, 
6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.” 

 

 

17. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelethez

16. melléklet a…/2021. (... ...) Korm. rendelethez 
 

1. A Rendelet4. 2. mellékletében foglalt táblázat 7a. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 
1 . A beruházás megnevezése  A beruházás megvalósításának helyszíne  Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)  
    
7a. Ipari-innovációs fejlesztési 

terület kialakítás, valamint a 
területen megvalósítandó 

feldolgozóipari beruházások 
megvalósításához szükséges 

közlekedési és egyéb 
infrastruktúra-beruházások és 
véderdő telepítések Göd város 

területén  
 

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 

038, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 
039/75, 039/76, 039/77, 039/92, 039/93, 

039/99, 039/100, 039/101, 039/102, 
039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 
039/107, 039/108, 039/109, 039/110, 
039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 
039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 
039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 
039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 
039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 
039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 
039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 
039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 
039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 
039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 
039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 
039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 

039/179, 042/5, 042/6, 042/7, 046, 047/1, 
047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3, 

048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2, 
049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/7, 053/8, 
053/9, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 
053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 

053/21, 053/22, 054, 057/51, 057/52, 
057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 
058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 
059/15, 060/3, 060/5, 062/6, 062/63, 
062/1, 062/2, 062/5 062/7, 062/11, 

062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47, 
062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 

075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 
081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 
082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26, 

099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 
099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 
0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/17, 

0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 
0102/22, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 
0104/54, 0104/55, 0104/56 0104/58, 

0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128, 
6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713, 
6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi 

számú ingatlanok.  
 

Pest Megyei 
Kormányhivatalt 

vezető 
kormánymegbízott 
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A Kormány 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2., 4., 7., 10. és 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 
13.1. alpontjában és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1. 35. § (10) bekezdésében a „(9) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés a) és c) pontja” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. számú melléklet 8. pontjában a „belső” szövegrész,
b) 1. számú melléklet 3. pontjában a „vagy átrium” szövegrész.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18.  § (2)  bekezdés q)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„q) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
qa) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1.  § (3)  bekezdése szerinti, az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett 
bejelentés esetén az  elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a  készenlétbe helyezett elektronikus 
építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,
qb) az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy 
az  építész tervező által az  egyszerű bejelentés mellékleteként az  elektronikus építési naplóba feltöltött, 
legalább a  155/2016.  (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési 
dokumentációval, és
qc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti, és a  hitelintézet részére benyújtott qb)  alpont szerinti dokumentumok 
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megegyeznek az  építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, 
illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”

3. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R2.) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „egységáru” szövegrész helyébe az „egységárú” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R2.
a) 2. §-ában az „és építésfelügyeleti” szövegrész,
b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért)” szövegrész,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sorában a „bruttó” szövegrész,
d) 3. melléklet 2. pont 2.1. alpont nyitó szövegrészében a „bruttó” szövegrész.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet 6.  § (5)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában a „(2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „(3)  bekezdése” 
szöveg lép.

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

8. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 41.  § 
(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni
a) a  Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló azon beruházásoknál, amelyek 2010. február 28-ig 
megindított közbeszerzési eljárás alapján az  ajánlatkérő előírása szerint a  nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezet (projekttársaság) közreműködésével valósulnak meg,
b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott azon beruházásoknál, amelyek tárgya 
az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhető építési 
tevékenységnek minősül, valamint
c) azon beruházásoknál, amelyek jogszabály szerint mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól.”

9. §  Az R3.
a) 14.  § f )  pontjában a  „biztosított” szövegrész helyébe a  „biztosított, illetve közműszolgáltatás hiányában 

egyedi, szakszerű közműpótló létesült” szöveg,
b) 2.  melléklet III.  pont 6.  alpont e)  pontjában a  „biztosított-e” szövegrész helyébe a  „biztosított-e, illetve 

közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült-e” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az R3. 2. melléklet III. pont 6. alpont nyitó szövegrészében a „vagy annak felelős műszaki vezetője(ik)” 
szövegrész.

6. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.  §-a a  következő (2b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A  Kormány a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér létesítményei tekintetében a  (2)  bekezdésben 
meghatározott ügyekben első fokú tűzvédelmi hatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.”
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7. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés r)  pont 
ra) alpontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése” szöveg lép.

8. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (6) bekezdés a) pontja a következő 
ae) alponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon – személyes adatot 
nem tartalmazó – általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő 
főbb ismérveiről:
az eljárás megindulását követő munkanapon)
„ae) az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e,”

14. §  Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakhatóság állásfoglalását az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal adja ki, amelyhez csatolja az általa vizsgált 
dokumentációt.”

15. §  Az R4. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást hivatalból vagy más hatóság megkeresésére 
folytatja le.”

16. §  Az R4. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  építésügyi hatóság azt a  személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül 
végez építési engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 
100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.”

17. §  Az R4. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  építésügyi hatóság azt a  személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül 
végez bontási engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 
100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.”

18. § (1) Az R4. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építésügyi hatóság az  Étv. 34.  § (5)  bekezdése szerinti célból – építmény, építményrész bontása, valamint 
az  építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény 
felépítésének, meglétének igazolása céljából – kérelemre vagy az  ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi 
hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az  OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén 
helyszíni szemle alapján, a  (2)–(4)  bekezdés figyelembevételével – hatósági bizonyítványt állít ki. A  bontási 
engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a  kérelemhez mellékelni kell a  9.  melléklet szerinti kitöltött 
adatlapot. Az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági 
bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni lehet az  ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a  változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban 
előírt változási vázrajzot.”

 (2) Az R4. 56. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  építésügyi hatóság a  hatósági bizonyítványt az  ÉTDR felületen keresztül tájékoztatásul megküldi 
az ingatlanügyi hatóságnak.
(7) A  hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz benyújtása esetén – a  (6)  bekezdésben foglaltaktól eltérően  – 
az  építésügyi hatóság a  hatósági bizonyítvány ÉTDR-en keresztül történő megküldésével megkeresi az  ingatlan 
fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.”
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19. §  Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. §  Az R4.
a) 8. § (1) bekezdésében az „ÉTDR rendszeren” szövegrész helyébe az „ÉTDR-en” szöveg,
b) 11.  § (1)  bekezdésében a  „legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése” szövegrész helyébe 

a „teljesítési határidő meghatározása” szöveg,
c) 15. § (4) bekezdésében az „ÉTDR keretében” szövegrész helyébe az „ÉTDR-ben” szöveg,
d) 17. § (1b) bekezdésében az „alapterület” szövegrész helyébe az „alapterületet” szöveg,
e) 18.  § (4a)  bekezdésében az „A polgármesternek a  tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott 

településképi véleményét” szövegrész helyébe az „A képviselő-testület által a tervezett építési tevékenységre 
vonatkozóan kiadott településképi véleményt” szöveg,

f ) 56.  § (5)  bekezdés d)  pontjában az „a változási vázrajzon szereplő, ingatlanügyi hatóság záradékszámát” 
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz benyújtása esetén a  záradék 
iktatószámát” szöveg,

g) 58.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „azon” szövegrész helyébe az  „a rendeltetési egységek számának 
megváltoztatása kivételével azon” szöveg,

h) 64. § (1a) bekezdés d) pont dg) alpontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg, 
i)  65.  § (1)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában a  „(2)  bekezdés a) és b)  pontjának” szövegrész helyébe 

az „(5) bekezdésének” szöveg,
j) 67. § (3a) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „száznyolcvan” szöveg,
k) 1.  melléklet 8.  pontjában a  „nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot” szövegrész helyébe 

a „100  m3  térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a  3,5 m homlokzatmagasságot” 
szöveg

lép.

21. §  Hatályát veszti az R4.
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 42. § (1) bekezdésében az „amennyiben az építtető személye nem ismert,” szövegrész,
c) 62. § (1) bekezdés b) pontjában az „és (3)” szövegrész,
d) 8. melléklet II. pont 8. alpontjában az „és az ÉTDR-ben is” szövegrész.

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

22. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások közül
a) a készenlétbe helyezett e-építési naplóból csak az építtető vagy annak meghatalmazottja adhat ki adatot,
b) azon e-építési napló esetén, amelynek készenlétét megszüntették, az a) pontban foglaltakon felül az Üzemeltető 
is szolgáltathatja az  építtető számára megismerhető, személyes adatnak nem minősülő adatokat az  építmény 
tulajdonosa – kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan – vagy annak meghatalmazottja részére,
c) az e-tanúsításból a tanúsított épület tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja, valamint a tanúsítványt készítő 
tanúsító adhat ki adatot vagy a tanúsítvány másolatát,
d) az ÉTDR-ből az építtető vagy az építmény tulajdonosa – kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan – 
vagy azok meghatalmazottja részére azon hatóság adhat ki az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint 
iratot, amely előtt (a jogutódlásra vonatkozó szabályok figyelembevételével) az eljárás folyamatban volt.”

23. §  Az R5. 7.  § (5)  bekezdésében a  „kezeli tovább” szövegrész helyébe a  „tárolja a  7/A.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével” szöveg lép.
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10. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
43. § (1) bekezdés t) pont ta) alpontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése” szöveg lép.

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

25. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § 22. pont a) alpontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése” 
szöveg lép.

12. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

26. §  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § 
(2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság a  bejelentés beérkezésétől számított nyolc napon belül az  ÉTDR általános tájékoztatási 
felületén mindenki által hozzáférhető módon – személyes adatot nem tartalmazó – általános tájékoztatást ad 
a bejelentés következő főbb ismérveiről, továbbá a következő dokumentumokat teszi közzé:)
„e) az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e.”

27. §  Az R6.
a) 1. § (3) bekezdésében az „Az építtető” szövegrész helyébe az „A bejelentésről és az építtető” szöveg,
b) 2. § (2a) bekezdés d) pontjában a „dokumentumok” szövegrész helyébe a „dokumentumok, valamint” szöveg
lép.

28. §  Hatályát veszti az R6. 2. § (2a) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.

13. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Hatályát veszti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

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

30. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 1/C. §-sal egészül ki:
„1/C. § A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági eljárásokban, az  ott meghatározott szakkérdések tekintetében, – az  1.  § (4)  bekezdésében 
meghatározottak, valamint a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével – tűzvédelmi 
szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.”

31. §  Az R7. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

32. §  Az R7.
a) 1. § (1) és (3) bekezdésében az „1/A. §-ban és az 1/B. §-ban” szövegrész helyébe az „1/A–1/C. §-ban” szöveg,
b) 1.  § (4)  bekezdésében a  „Kormány a  3.  melléklet szerinti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások esetén” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
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beruházásokkal összefüggő, a  Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, 
ha kormányrendelet tűzvédelmi ügyekben a katasztrófavédelem központi szervét jelöli ki eljáró hatóságként, 
akkor” szöveg,

c) 1/A.  § (1)  bekezdésében a  „(2)–(5)  bekezdésben” szövegrész helyébe a  „(2)–(5)  bekezdésben, valamint 
az 1/C. §-ban” szöveg,

d) 1.  melléklet 8. táblázat C:3, C:9 és C:19 mezőjében a „robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és 
anyagot” szövegrész helyébe a  „fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és 
anyagot” szöveg,

e) 1. melléklet 8. táblázat C:3, C:9 és C:19 mezőjében a „tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet 
vagy üzemanyagot” szövegrész helyébe a  „mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, 
járművet vagy üzemanyagot” szöveg,

f ) 1. melléklet 15. táblázat D:2–D:8 mezőjében a „területi szerve” szövegrész helyébe a „helyi szerve” szöveg
lép.

15. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 9. alcím 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1.  Az R1. 1. számú melléklete a következő 34a. ponttal egészül ki:
„34a. Építmény térfogata: az  építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső 
felületi síkjai által körbefogott térfogat.”

 2.  Az R1. 1. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. Helyreállítás: építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett 
felújítási tevékenység az építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett.”

2. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő 
bővítését.”
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3. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1.  Az R7. 1. melléklet 4. táblázat C:16–D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(Bevonás és közreműködés feltétele) (Elsőfokon eljáró szakhatóság)

[A 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. 
rendeletben kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, 
használatbavételi, 
fennmaradási,  
az országos építési 
követelményektől való 
eltérési engedélyezési 
eljárás.]

A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat 
(MK) mértékadó kockázati osztályba 
tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó 
kockázati osztályba tartozó 
a) 6-nál több lakást vagy üdülőegységet 
tartalmazó lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést 
tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó 
alapterülete 1000 m2-t meghaladó épület 
esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) 
mértékadó kockázati osztályba tartozó 
olyan épület esetén  
a lakó- vagy üdülőépület kivételével, 
amelynek 
a) az összes építményszint nettó 
alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és 
tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű 
helyiséget, amelynek nettó alapterülete 
nagyobb, mint 100 m2, vagy
b) az összes építményszint nettó 
alapterülete nagyobb, mint 2000 m2;
4. a több mint 100 fő egyidejű 
tartózkodására alkalmas – az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány 
jellegű építmény esetén.

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 
a) a polgári repülőtereket, a metró és 
földalatti vasúti létesítményeket, valamint 
az Országház, az Országgyűlési Irodaház, 
a Miniszterelnökség létesítményeit érintő 
közigazgatási hatósági eljárásokban, 
b) a következő építmények építésügyi 
hatósági eljárásaiban az első végleges 
használatbavételig 
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesítettszint 
alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert 
meghaladó legfelső építményszinttel 
rendelkező építmények, 
bc) a 4000 főnél nagyobb 
befogadóképességű művelődési, kulturális 
rendeltetésű közhasználatú építmények, 
bd) a 10 000 főnél nagyobb 
befogadóképességű sport rendeltetésű 
közhasználatú építmények, 
be) az 50 MW és annál nagyobb 
teljesítményű erőművek, 
bf ) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá  
a menekülésben korlátozottak 
elhelyezésére szolgáló építmények,  
ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik. 
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
létesítményei vonatkozásában a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. A honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium vagyonkezelésében 
lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak 
tekintetében a honvédelemért felelős 
miniszter. 
4. Az 1–3. pontban említetteken kívül 
minden egyéb esetben a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.

 2.  Az R7. 1. melléklet 4. táblázat C:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(Bevonás és közreműködés feltétele)

[A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, 
használatbavételi és fennmaradási eljárás.]

Az 1 MW teljesítményt meghaladó, de 50 MW alatti 
teljesítményű erőművek esetében.
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A Kormány 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. és 11. §-ában, valamint 73. § (1) bekezdés r) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint az  1. és 2.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím, valamint a 3., 4. és 5. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 
3., 5., 13., 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi  
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím, valamint a 8. és 9. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 
30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában, valamint 
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában, 
a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § a)  pontjában és a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény  
88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 24.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény  
24.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 40.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 19.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján
a 18. alcím, valamint a  10.  melléklet tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 20. alcím tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.§ (1)  bekezdés r)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 23. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 24. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) a következő (Az Lt. 2. §-ához) című alcímmel egészül ki:
„(Az Lt. 2. §-ához)
2/A. § (1) A légiközlekedési vizsgaközpont főtevékenységként a következő közfeladatokat látja el:
a) végzi a légiközlekedési szakszemélyzet – ide nem értve a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást 
ellátó szakszemélyzetet – szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatását,
b) végzi a  légijármű és a  repülőeszköz személyzet, valamint a  repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, 
engedélyeiről és a  képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.)  
NFM rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást,
c) végzi a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a  2111/2005/EK, az  1008/2008/EK, a  996/2010/EU, a  376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a  2014/30/EU és a  2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint az  552/2004/EK és a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és  
a  3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és végrehajtási rendeletei továbbá bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletei által az illetékes hatóság 
hatáskörébe utalt vizsgáztatást,
d) részt vesz az a) és b) pont szerinti vizsgáztatással kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében, valamint
e) együttműködik a  feladatkörével kapcsolatos tevékenységet végző hazai és határon túli civil szervezetekkel, 
érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.
(2) A  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének és a  légijármű és repülőeszköz személyzeti 
rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges vizsgáztatást 2021. július 1-jétől a légiközlekedési 
vizsgaközpont végzi.
(3) A  vizsgáztatási feladatokat átadó közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint 
a légiközlekedési vizsgaközpont e feladatok átadásával összefüggően felmerülő kérdéseket 2022. március 31. napjáig  
megállapodásban rendezik. A  megállapodásban rendezni kell különösen a  feladatok ellátásához kapcsolódó 
jogosultságokat, kötelezettségeket, a  feladatokhoz szükséges tárgyi feltételeket, valamint a  feladat ellátását szolgáló 
jogviszonyok kérdését.
(4) A  miniszter a  légiközlekedési vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges 
eszközök – ideértve különösen az  informatikai eszközök, hálózatok, az  irodai eszközök, a  vizsgáztatás 
lefolytatásához szükséges eszközök, vizsgatermek – használatát a  központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
kormányrendelet alapján 2022. március 31. napjáig biztosítja.
(5) A  miniszter a  légiközlekedési vizsgaközpont számára biztosítja a  tevékenységének ellátásához szükséges, 
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 miniszteri rendelet hatálya alá tartozó közlekedési informatikai szakrendszerek használatát.
(6) A  folyamatban lévő eljárásokban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, eljárási díjakat a  feladat 
átadás-átvétel nem érinti, az  ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik.  
Ezen díjbevételek a  légiközlekedési vizsgaközpont bevételét képezik azzal, hogy a 2021. július 1. napjáig az átadó 
miniszter előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében a miniszter és a légiközlekedési vizsgaközpont 
2022. március 31. napjáig egymással elszámol. A  2021. július 1-jét követően indult és a  légiközlekedési 
vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak a légiközlekedési vizsgaközpont bevételét képezik.”

2. §  Az R1. (Az Lt. 19. §-ához) című alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A repülőtér üzembentartója az engedély adataiban bekövetkezett változásokat – ideértve az engedélyben 
szereplő helyrajzi szám változását is – azok tudomására jutásáról számított nyolc napon belül a  légiközlekedési 
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hatóságnak, az  állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a  közös felhasználású repülőtér esetében a  katonai 
légügyi hatóságnak bejelenti.”

3. §  Az R1. a következő (Az Lt. 50/A. §-ához) című alcímmel egészül ki:
„(Az Lt. 50/A. §-ához)
20/A.  § (1) Az  állami repülések céljára szolgáló és a  közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér 
üzembentartójának az  egyes légiközlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységekre vonatkozó 
adatszolgáltatást olyan térképen kell benyújtania a  légiközlekedési hatóság részére, amelyen az  ingatlanok 
elhelyezkedése és hasznosítási módja, valamint az azt használó tevékenysége is megállapítható.
(2) Az éves adatszolgáltatást minden naptári év február 1-jéig kell teljesíteni.
(3) Az  Lt. 50/A.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti rendkívüli adatszolgáltatást megalapozó jelentős változásnak 
minősül:
a) a repülőtér területén belül az üzembentartó által megkötött bérleti szerződésekkel összefüggő változás,
b) a repülőtér területén elhelyezkedő épületek használatával összefüggő funkcionális változás, valamint
c) a  futópályát, a  földi mozgási területeket érintő zárás és újranyitás, ide nem értve a  légiforgalom kezelésével 
összefüggő, azonnali intézkedést igénylő eseteket.
20/B.  § (1) Az  (EU) 2018/1139 parlamenti a  tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, és annak hatálya alá nem 
tartozó repülőtér – ide nem értve az  állami repülések céljára szolgáló és a  közös felhasználású repülőtereket –  
üzembentartója az Lt. 50/A. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakkal összhangban a repülőtér induló és érkező 
forgalmáról – ideértve a repülőtér forgalmi körén üzemelő légijárműveket is – nyilvántartást vezet.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás a  motoros és nem motoros légjárművekről elkülönítetten és 
havi bontásban tartalmazza:
a) a légijármű lajstrom jelét vagy azonosító jelzését;
b) a leszállás időpontját;
c) a felszállás időpontját.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartást a  repülőtér üzembentartója minden tárgyi félévet követő 
hónap utolsó napjáig megküldi a légiközlekedési hatóságnak.”

4. §  Az R1. 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:)
„c) ha a légi jármű tulajdonoságai miatt a leszállás helye előzetesen nem határozható meg, a leszállás és az onnan 
történő további felszállás,”

5. §  Az R1. 21/A. § (4) bekezdésében a „légiközlekedési hatóság által meghatározott és honlapján közzétett” szövegrész 
helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által a Hivatalos Értesítőben közlemény formájában közzétett” szöveg lép.

2. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell átutalni)
„a) az  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára  
(ÁHT: 302691, számlaszám: 10032000-00290737-50000005) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,”

3. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének 
szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új repülőtér létesítése vagy meglevő repülőtér működési feltételeinek jelentős mértékű megváltozása esetén 
az  építtető vagy a  repülőtér üzemben tartója – szakértő intézmény igénybevételével – elkészítteti a  zajgátló 
védőövezetre vonatkozó számításokat az új vagy megváltozott mértékadó forgalmi helyzetnek megfelelően.”
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4. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: R2.) 4/A. § j)–o) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(UAS művelet nem végezhető)
„j) a  III. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körön belül, kivéve, ha a  repülőtér 
üzemben tartója hozzájárult, és – a  8/C.  § (5)  bekezdés a)–f )  pontjában meghatározott esetek kivételével –  
azt a  tevékenységet végző a  hozzájárulás csatolásával a  tevékenység megkezdése előtt legkésőbb 2 nappal 
bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,
k) a  IV. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körön belül, kivéve, ha a  repülőtér 
üzemben tartója hozzájárult, és – a  8/C.  § (5)  bekezdés a)–f )  pontjában meghatározott esetek kivételével –  
azt a  tevékenységet végző a  hozzájárulás csatolásával a  tevékenység megkezdése előtt legkésőbb 2 nappal 
bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,
l) az  V. osztályú repülőterek vonatkozási pontjától számított 750 méteres sugarú körön belül, kivéve,  
ha a  repülőtér üzemben tartója hozzájárult, és – a  8/C.  § (5)  bekezdés a)–f )  pontjában meghatározott esetek 
kivételével – azt a  tevékenységet végző a  hozzájárulás csatolásával a  tevékenység megkezdése előtt legkésőbb  
2 nappal bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,
m) Drop-Zone légtérben annak működési ideje alatt, kivéve, ha ehhez a  koordinációs feladatokat ellátó szervezet 
hozzájárult, és e szervezet, valamint a távoli pilóta között közvetlen elérés és kommunikáció biztosított,
n) az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott védett 
létesítmények, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott kiemelt nemzeti 
emlékhely (a továbbiakban: kiemelt nemzeti emlékhely), a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről 
szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából 
kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendeletben meghatározott, az állam működése 
szempontjából kiemelten fontos létesítmények 200 méteres körzete feletti légtérben,
o) a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény alapján kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek 500 méteres körzete  
feletti légtérben, ide nem értve a d) pont szerinti légteret.”

9. §  Az R2. 4/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott védett létesítmények, valamint a kiemelt 
nemzeti emlékhely 200 méteres körzete feletti légtérben a  25 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó 
pilóta nélküli állami légijármű – a  (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltak megtartásán túl – az  Országgyűlési Őrség 
biztonsági szempontok mérlegelése alapján megadott előzetes hozzájárulása esetén működtethető.
(5) Az  Országgyűlési Őrség a  kiemelt nemzeti emlékhely 200 méteres körzete feletti légtér tekintetében 
a  (4)  bekezdés szerinti hozzájárulást a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság egyetértése esetén adhatja meg. 
Az  egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos együttműködésük kereteiről az  Országgyűlési Őrség és a  Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság megállapodást köt.”

10. § (1) Az R2. 5/B. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  légiközlekedési hatóság az  LH-R1 és LH-R1A korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó engedély 
kiadását megelőzően beszerzi a belügyminiszter által kijelölt szervnek a védett létesítmények védelme tekintetében 
kialakított véleményét.
(2b) A (2a) bekezdés végrehajtása érdekében a (2a) bekezdésben meghatározott, a belügyminiszter által kijelölésre 
kerülő szerv és a  légiközlekedési hatóság együttműködési megállapodást köt a  vélemény beszerzésének eljárási 
kérdéseiről.”

 (2) Az R2. 5/B. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„f ) pilóta nélküli állami légijármű esetén a 4/B. § (4) bekezdésében meghatározott hozzájárulást.”

11. § (1) Az R2. 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  belügyminiszter által a  (3)  bekezdés a)–d), f ) és m)  pontjában meghatározott szervezetek közül kijelölt 
szervezet a 4/A. § n) és o) pontjában foglalt adatokat, az Országgyűlési Őrség a 4/A. § n) pontjában foglalt adatokat, 
a légiközlekedési hatóság a 4/A. § i)–l) pontjában foglalt adatokat tölti fel a Felületre.”
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 (2) Az R2. 8/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  (5)  bekezdés c)  pontjában meghatározott célú műveleti korlátozás az  Országgyűlési Őrségnek 
az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott feladatai teljesítése során, az  említett 
törvényben meghatározott intézkedésekben és eljárásokban a  helyszínen meghatározott feladatok ellátásának 
időtartamára, de legfeljebb 24 órára írható elő, amely egy alkalommal 24 órával meghosszabbítható, legfeljebb 
az elrendelésre okot adó esemény kezdetétől annak végéig, amelyet a Felületen fel kell tüntetni.”

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló  
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R3. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)
a) 1. melléklete a 3. melléklet,
b) 8. melléklete a 4. melléklet,
c) 10. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

15. §  Hatályát veszti az R4. 13. § (1) bekezdés e) pontjában az „és 19.” szövegrész.

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben 
támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló  
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az  egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R5.) 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) vasúti járművezető: az a személy, aki önállóan és biztonságos módon képes és jogosult
da) vonatokat – ideértve a  mozdonyokat, tolató mozdonyokat, munkaszerelvényeket, a  vasúti pályahálózat 
fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását, felújítását és korszerűsítését végző vasúti járműveket, vagy vasúti 
személy és áruszállításra szolgáló vonatokat, szerelvényeket –,
db) metró motorkocsit, HÉV járművet, földalatti vasúti járművet, közúti vasúti járművet, fogaskerekű vasúti járművet, 
vasút-villamos járművet, vagy
dc) a rádiós távirányítással mozdonyt
vezetni.”

17. § (1) Az R5. 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A munkáltató az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatot elektronikus úton kezdeményezi.”

 (2) Az R5. 3. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  vasúti járművezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes megállapítására hatáskörrel 
rendelkező hatóság a  kérelem beérkezését követően elektronikus úton értesíti a  kijelölt tanúsító szervezetet 
a  tanúsítvány kiállításához szükséges adatokról. A  kijelölt tanúsító szervezet a  tanúsítvány kiállítását követően 
elektronikus úton értesíti a közlekedési hatóságot a 28. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról.”
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18. §  Az R5. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Előzetes vizsgálatot kell végezni:)
„b) fennálló munkaviszony esetében, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörből eltérő kockázati 
tényezőket, megterhelést jelentő, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés 
előtt,”

19. §  Az R5. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl, a  vasúti járművezetők előzetes vizsgálata során, a  munkavégzés 
megkezdése előtt
a) általános labor (vérkép, vércukor, máj- és vesefunkciók, vizelet),
b) szemészeti (Ishihara teszt, anomaloscopos vizsgálat, ha annak szükségessége orvosi szempontból indokolt),
c) audiológiai és
d) neurológiai
szakorvosi vizsgálatok elvégzése kötelező.”

20. §  Az R5. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Időszakos vizsgálatra köteles a  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott, 
az 1. mellékletben felsorolt tevékenységet végző munkavállaló:
a) negyvenedik életév betöltését megelőzően ötévente,
b) negyvenedik életév betöltését követően, de a hatvankettedik életév betöltését megelőzően háromévente,
c) hatvankettedik életév betöltését követően évente.”

21. §  Az R5. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A vasúti járművezető a meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatra köteles 
jelentkezni, ha az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálata óta
a) a munkavégzés során eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
b) látásélességében látásjavító eszközzel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a  forgalom menetének 
észlelését zavaró csökkenés állt be,
c) orvosilag igazolt súlyos hipoglikémia fordult elő, vagy
d) egészségi állapotában egyéb olyan állapotromlást észlel, amely a  vasúti járművezetésre átmenetileg vagy 
véglegesen egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.
(3) Ha a  munkavállaló kezdeményezi a  soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, azt a  munkáltató 
a foglalkozás- egészségügyi orvos egyetértésével rendeli el.”

22. §  Az R5. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vizsgálat legalább az  egyes biztonsági funkciók követelményeivel kapcsolatos alábbi feltételek vizsgálatára 
terjed ki:
a) kognitív feltételek
aa) figyelem és koncentrálás,
ab) memória,
ac) felfogóképesség,
ad) logikai képesség és
ae) kommunikáció,
b) pszichomotoros feltételek
ba) reakciósebesség és
bb) mozgáskoordináció,
c) viselkedési és személyiségi feltételek
ca) érzelmi önkontroll,
cb) viselkedési megbízhatóság,
cc) önálló feladatvégzés és
cd) a tevékenység szempontjából jelentős személyiségvonások (különösen a lelkiismeretesség).”
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23. §  Az R5. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) Az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését – a  tanúsító szervezet nevében eljáró –  
a  22/A.  §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a  közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő 
folytatja le. A  közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a  2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban 
meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A  szakértő nyilvántartásba vételét a  tanúsító szervezet elektronikus úton kezdeményezi a  közlekedési 
hatóságnál.”

24. §  Az R5. 22/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakértő a  hatósági nyilvántartásba történő bekerülését megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele 
szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A  szakértő írásban haladéktalanul bejelenti a  tanúsító szervezet 
részére, ha vele szemben a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok keletkezett.”

25. §  Az R5. 23. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság a nyilvántartásból honlapján a következő adatokat teszi közzé:)
„f ) rendelési hely címe.”

26. §  Az R5. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szervezet a  vizsgálat elvégzésének napján az  elvégzett 
vizsgálatokról és azok eredményéről a  közlekedési hatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat. 
Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,
b) a  vizsgálat alapján kialakított egészségi alkalmassággal, tanúsítvánnyal összefüggő adatokat az  esetleges 
korlátozásokkal,
c) a tanúsítvány alapján betölthető munkakört,
d) az alkalmasság időbeli hatályát és
e) a vizsgált személy munkáltatójának adatait.”

27. §  Az R5. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Ez a rendelet
a) a  közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 
2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikk (2) és (3)  bekezdésének, 16.  cikk 
(1) bekezdésének, 18. cikk (2) bekezdésének, 20–22. cikkeinek, II. mellékletének, valamint
b) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, 
valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 
2014/82/EU bizottsági irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokról és a  2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i 
(EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

28. §  Az R5.
a) 1. melléklete helyébe a 6. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.

29. §  Az R5.
a) 2.  § e)  pont eb)  alpontjában a  „pályahálózaton járművet” szövegrész helyébe a  „pályahálózaton és 

iparvágányon járművet” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „mozdonyvezetők” szövegrész helyébe a „vasúti járművezetők” szöveg,
c) 7.  § (1)  bekezdésében az  „a III. munkaköri csoportba besorolt munkakörökre előírt” szövegrész helyébe  

az „az előírt” szöveg,
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d) 12. § (1) bekezdés e) pontjában és 12. § (2) bekezdés c) pontjában a „minden esetben” szövegrész helyébe 
az „évente” szöveg,

e) 12.  § (2)  bekezdésében a  „Mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető” szövegrész helyébe  
a „Vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető” szöveg,

f ) 19.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető” szövegrész helyébe  
a „vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető” szöveg,

g) 20.  § (2)  bekezdésében a „vizsgálat eredményével, kérheti” szövegrész helyébe a „vizsgálat eredményével, 
egyszeri alkalommal kérheti” szöveg,

h) 21. § (1) és (1a) bekezdésében a „mozdonyvezetői” szövegrész helyébe a „vasúti járművezetői” szöveg,
i) 24.  § (6)  bekezdésében a  „Mozdonyvezetők és egyéb vasúti járművezetőknél” szövegrész helyébe  

az „A vasúti járművezetőknél és egyéb vasúti járművezetőknél” szöveg,
j) 4. mellékletében a „mozdonyvezető” szövegrész helyébe a „vasúti járművezető” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti az R5.
a) 2. § c) pontja,
b) 2.§ e) pont ea) alpontja,
c) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaköri csoportba sorolt” szövegrész,
d) 7. § (2) bekezdése,
e) 7. § (3) bekezdése,
f ) 21. § (1) bekezdésében a „Kiemelten” szövegrész,
g) 23. § (3) bekezdése,
h) 29. § (6) bekezdése.

8. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, 
valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló  
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre 
és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R6.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) eljáró hatóság:
ba) az 1. melléklet tekintetében a területi mérnöki kamara,
bb) a 2. melléklet tekintetében az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter,
bc) a ba) és a bb) alpont alá nem tartozó ügyekben a közlekedésért felelős miniszter.”

32. §  Az R6. 2.  melléklet címében az „A légiközlekedési hatóság és a  katonai légügyi hatóság által” szövegrész helyébe 
az „A honvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszter által” szöveg lép.

9. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, 
feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdése a következő 
p) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„p) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra.”

34. §  Az R7. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi 
Programban foglaltak alapján kidolgozott jóváhagyott védelmi programmal, az  azon alapuló belső védelmi 
minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési programmal kell rendelkeznie, amelynek hiánya esetén 
légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A  védelmi program az  uniós 
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légiközlekedés védelmi jogszabályokban, valamint a  nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt 
előírások adott szervezetnél történő végrehajtásának részletes eljárási rendjét tartalmazza. A  védelmi programot 
a  polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a  2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 300/2008/EK 
rendelet) mellékletében meghatározott közös alapkövetelményi pontok alapján az  ott feltüntetett sorrendben 
kell meghatározni a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetre vonatkozó végrehajtási feladatokat is 
részletezve. A Repülőtéri Kézikönyv a  légiközlekedés védelmi vonatkozású eljárásait a  repülőtéri védelmi program 
jóváhagyása után, annak megfelelően tartalmazza.”

35. §  Az R7. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet a  légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi 
programon alapuló belső védelmi minőségbiztosítási programját jóváhagyásra benyújtja a  légiközlekedési 
hatóságnak, amelyet a  légiközlekedési hatóság akkor hagy jóvá, ha az  megfelel a  300/2008/EK rendelet, valamint 
e rendelet előírásainak.”

36. §  Az R7. 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  légiközlekedés védelmi oktatónak és oktató szervezetnek, valamint az  e-learning rendszer üzemeltetésére 
a  légiközlekedési hatóság ad engedélyt a  2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben előírt feltételek 
teljesítése esetén. A  kiadott engedélyekről a  légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, valamint honlapján 
közzéteszi azon személyek, szervezetek elérhetőségét, akik harmadik fél részére is vállalnak oktatást és 
nyilatkozatukban engedélyt adnak adataik közzétételére. A kiadott engedély két évig hatályos.
(5) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek a légiközlekedés védelmi feladataik ellátására a Nemzeti 
Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program alapján a  légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi 
programhoz kapcsolódó védelmi képzési programot dolgoznak ki és működtetnek. A  védelmi képzési program 
jóváhagyására irányuló hatósági eljárás során a  légiközlekedési hatóság azt vizsgálja, hogy a  képzési program 
megfelel-e a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban meghatározott követelményeknek.”

37. §  Az R7. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  együttműködő hatóságok, a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek továbbá a  repülőtéri 
állandó belépő kártyával vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyával rendelkező személyek haladéktalanul értesítik 
a szervezet védelmi tisztjét, ha észlelik, hogy a védelmi tervben, az azon alapuló belsővédelmi minőségbiztosítási 
programban, a  védelmi képzési programban vagy a  repülőtérrendben foglalt, a  légiközlekedés védelmére 
vonatkozó előírásokat megsértették, vagy azokat nem az előírás szerint hajtották végre. A védelmi tiszt az előírások 
megsértésének súlyosságától függően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a  légiközlekedési 
hatóságot és a közlekedésbiztonsági szervet (a továbbiakban: légiközlekedés-védelmi esemény).”

38. § (1) Az R7. 13. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság)
„h) a  tevékenységre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén jóváhagyja a  légiközlekedés védelmében 
közreműködő szervezetek
ha) légiközlekedés védelmi tisztjének,
hb) védelmi felelősének
kijelölését,”

 (2) Az R7. 13. §-a a következő x) és y) ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság)
„x) a jogszabályi feltételek teljesülése esetén jóváhagyja a védelmi ellenőrök alap- és éves ismeretmegújító képzési 
tervét,
y) részt vesz a berakodás előtti előzetes áruinformációkkal kapcsolatos védelmi kockázatértékelésben és berakodást 
megtiltó javaslat esetén értesíti az együttműködő hatóságokat.”

39. § (1) Az R7. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A légi oldalra az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a védelmi tervben, a Repülőtéri Kézikönyvben 
vagy repülőtérrendben meghatározott további engedéllyel is be lehet lépni.”
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 (2) Az R7. 23. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  gépjárművek a  repülőtér légi oldalán vagy SRA területen az  üzemben tartó által, vagy a  nevében  
– a  hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy korlátozással – kiállított állandó 
vagy ideiglenes behajtási engedéllyel tartózkodhatnak. A  behajtási engedélyt kiállító ellenőrzi az  ott tartózkodás 
indokoltságát. A behajtási engedély legfeljebb öt éves időtartamra adható ki.”

40. §  Az R7. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § Ha az első belépési vámhatóság által kiadott berakodást megtiltó értesítés után a  légijármű már felszállt, 
a légiközlekedési hatóság értesíti az együttműködő hatóságokat, valamint a repülőtér üzembentartóját. A repülőtér 
üzembentartója életbe lépteti a repülőtéri kényszerhelyzeti tervben meghatározott vészhelyzeti eljárásokat.”

41. §  Az R7. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az  a  légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi a  közös 
légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról 
szóló 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet mellékletének 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. 
Az  üzemben tartó – ha kérelmezi ismert beszállító kinevezésének engedélyezését –, a  védelmi programban 
részletesen szabályozza a  listás szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási 
ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az  áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi 
ellenőrzésére utaló jelzések leírását. A  meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, meghatalmazott beszállítók 
listáját a légiközlekedési hatóság a honlapján közzéteszi.”

42. §  Az R7. a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
„26/A. Kibervédelmi intézkedések
40/A.  § (1) A  nemzetbiztonsági szakszolgálat elektronikus úton tájékoztatja az  együttműködő hatóságokat és 
a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteket az aktuális, releváns információkról, fenyegetettségről és 
kockázatokról, a kiberkockázatokat is beleértve, annak érdekében, hogy azok megfelelő kockázatelemzést tudjanak 
végrehajtani feladataik ellátásához.
(2) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kialakítják a  tevékenységük ellátásához használt 
informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerüket (kibervédelmi intézkedések), melyet 
a védelmi programban kell rögzíteni.
(3) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kibervédelmi intézkedések keretében, azonosítják 
és védik a  kritikus információkat és adatokat, kommunikációs rendszereket, és megelőző intézkedéseket tesznek 
az  informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelmére, a  sebezhetőség kiküszöbölésére, amelyek biztosítják 
a  megfelelő reagálást az  esetleges kibertámadások elhárítására. Az  intézkedések magukban foglalják a  védelmet, 
a felderítést, a választ és a helyreállítást.
(4) Kritikus elektronikus információnak vagy rendszernek minősülnek különösen a következők:
a) a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, meghatalmazott beszállítók adatbázisa,
b) az utasoktól különböző személyek által használt beléptető rendszerek beleértve az elektronikus kapukat és egyéb 
ajtókat, valamint a riasztó rendszerek,
c) a kártyaleolvasók,
d) az E-útlevél leolvasók,
e) a kamerás megfigyelőrendszer,
f ) az utas és poggyász összeegyeztető rendszer,
g) a védelmi átvizsgálásra használt rendszerek és robbanóanyag felderítő rendszerek,
h) a  repülőtéri azonosító kártya adatbázis, ideértve a  foglalkoztatásra és a  védelmi háttérellenőrzésre vonatkozó 
adatokat is,
i) a személyek védelmi képzésére vonatkozó adatbázis.
(5) A  kibervédelmi intézkedéseket a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek szervezetükön 
belül közzéteszik, és legalább kétévente vagy jelentős változások esetén felülvizsgálják abból a  célból,  
hogy az alkalmassága, megfelelősége és hatékonysága biztosított legyen.
(6) A  kibervédelmi intézkedések magukban foglalják a  szervezeten belüli kockázatelemzési és kockázatkezelési 
eljárást, az üzletmenet- folytonosságra vonatkozó eljárást, valamint az eseménykezelési eljárást. A védelmi program 
részét képező kibervédelmi intézkedések meghatározzák az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai 
ismereteket, valamint tartalmazzák a felhasználók kibervédelmi tudatossági képzésérére vonatkozó kötelezettségét.
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(7) A  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kizárólag olyan szoftvereket és kapcsolódó 
dokumentációt használnak, melyek megfelelnek a  rájuk vonatkozó szerződésben foglalt elvárásoknak és a szerzői 
jogi és más jogszabályoknak.
(8) A  kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárás kiterjed a  lehetséges kockázatok felmérésére, a  kockázatok 
kezelésének felelősségére, valamint a  kockázatok kezelésének elvárt minőségére. A  légiközlekedésben 
közreműködő szervezetek végrehajtják a  biztonsági kockázatelemzéseket és rögzítik a  kockázatelemzések 
eredményét.
(9) Az üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljáráshoz kapcsolódóan a kibervédelmi intézkedések tartalmazzák:
a) a  biztosítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos alapfeladatok és alapfunkciók meghatározását, az  ezekhez 
kapcsolódó vészhelyzeti követelményeket;
b) a helyreállítási feladatokról, a helyreállítási prioritásokról és mértékekről történő rendelkezést;
c) a vészhelyzeti szerepkörök, felelősségi területek, a kapcsolattartó személyek kijelölését;
d) az  alapfunkciók újrakezdése időpontjának az  üzletmenet-folytonossági eljárás aktiválását követő 
meghatározásával kapcsolatos szabályokat;
e) az elektronikus információs rendszer alapfunkciót támogató kritikus rendszerelemek meghatározását;
f ) a  folyamatos működést szolgáló információ-feldolgozó, infokommunikációs és környezeti képességek 
biztosításához szükséges kapacitás megtervezésére vonatkozó kötelezettséget; valamint
g) az  összes funkció újrakezdése időpontjának az  üzletmenet-folytonossági eljárás aktiválását követő 
meghatározásával kapcsolatos szabályokat.
(10) Az  eseménykezelési eljárás magában foglalja az  előkészületet, az  észlelést, a  vizsgálatot, az  elszigetelést, 
a  megszüntetést és a  helyreállítást, továbbá összehangolja az  eseménykezelést az  üzletmenet-folytonossági 
eljáráshoz tartozó tevékenységekkel.
(11) A  biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a  biztonsági kockázattal arányos módon 
gondoskodni kell legalább a következőkről:
a) az információs vagyonelemek és az információ-feldolgozó eszközök azonosításáról, nyilvántartásáról;
b) a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról, beleértve 
a  hozzáférési szinteket, az  egyedi jogosultságokat, ezek engedélyezését, a  felelősségi köröket, a  hozzáférés 
naplózását, a rendkívüli eseményeket;
c) a felhasználók egyedi azonosításának és hitelesítésének biztosításáról;
d) a jogosult felhasználók számára a  rendszerekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításáról és 
a jogosulatlan hozzáférés megelőzéséről;
e) a felhasználók olyan hálózati és hálózati szolgáltatási hozzáféréssel történő ellátásáról, amelyek használatára 
felhatalmazással bírnak;
f ) rendszeres biztonsági mentések készítéséről és ezek rendszeres teszteléséről az elfogadott mentési szabályzatnak 
megfelelően;
g) a felhasználói, rendszergazdai és rendszerüzemeltetői tevékenységek, hibák és információbiztonsági események 
eseménynaplóban rögzítéséről, a naplóbejegyzések megőrzéséről és rendszeres értékeléséről;
h) a használt információs rendszerek műszaki sebezhetőségeire vonatkozó információk, nyomon követéséről, 
a rendszer kitettségének értékeléséről,a kapcsolódó kockázatok kezeléséről;
i) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről; valamint
j) a felderítő, megelőző és helyreállító intézkedések bevezetéséről a  rosszindulatú program elleni védelem 
érdekében.
(12) A  légiközlekedési hatóság a  (2)–(11)  bekezdésben foglaltak végrehajtásához szükséges szakmai szabályokat 
a honlapján útmutatóban teszi közzé.”

43. §  Az  R7. 41.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III–VI. osztályúnak minősített repülőtér üzemben 
tartója védelmi kapcsolattartót, a repülőtéri készletek ismert beszállítója, a listás szállító, a fedélzeti ellátmány ismert 
beszállítója a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer biztosítása érdekében védelmi felelőst jelöl ki.
(3) A  védelmi tiszt közvetlenül az  adott szervezet vezetőjének alárendeltségébe tartozik, és felelős azért, hogy 
a szervezet naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a légiközlekedés védelmi szabályokat 
betartsák. A  védelmi tiszt felel a  szervezet védelmi tervének aktualizálásáért, amelyet rendszeresen, de legalább 
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ötévente felülvizsgál. A  védelmi tiszt felelős a  hatóságokkal való kapcsolattartásért. Védelmi tisztnek magyar 
nyelven kommunikálni képes, a  légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok számára folyamatosan 
elérhető személy jelölhető ki. A védelmi tiszt akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni. A helyettes 
csak olyan személy lehet, aki megfelel a védelmi tiszt alkalmazási feltételeinek. A védelmi tiszt és a védelmi felelős 
a  szervezetnél légiközlekedés védelmi feladatot végrehajtó munkavállalók tekintetében intézkedési jogkörrel 
rendelkezik.
(3a) A védelmi tiszt védelmi tiszti utasítást adhat ki, amely objektív okból a jóváhagyott védelmi tervben foglaltaktól 
eltérő ideiglenes szabályzat vagy eljárási rend. A  védelmi tiszti utasítást a  légiközlekedési hatóság hagyja jóvá,  
ha az biztosítja a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő biztonsági szintet.”

44. §  Az R7.
a) 6. § (3) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében a „tervvel” szövegrész helyébe a „programmal” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „tervben” szövegrész helyébe a „programban” szöveg,
c) 13. § g) pontjában és 19. § a) pontjában a „tervét” szövegrész helyébe a „programját” szöveg,
d) 17.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „kiállítja” szövegrész helyébe a  „gondoskodik” szöveg, a  „belépési 

engedélyeket” szövegrész helyébe a „belépési engedélyek kiállításáról” szöveg,
e) 17.§ (2) bekezdés a) pontjában és 18. § a) pontjában a „tervet” szövegrész helyébe a „programot” szöveg,
f ) 20. § (2) bekezdésében a „tervek” szövegrész helyébe a „programok” szöveg,
g) 23. § (1) bekezdésében az „SRA-ra” szövegrész helyébe a „légi oldalra és SRA-ra” szöveg,
h) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az „által” szövegrész helyébe az „által vagy az üzembentartó nevében” szöveg
lép.

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya
a) a Magyarország területén belföldi forgalomban és nemzetközi forgalomban
aa) tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási tevékenységre (a rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: közúti közlekedési szolgáltatás),
ab) tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállításra, és
ac) autóbusszal végzett saját számlás személyszállításra,
valamint az  ilyen tevékenységet végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi, személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, az  ezzel összefüggésben tevékenységet végző, szállított áru feladójára, felrakójára, 
továbbá a címzettre és lerakókra, továbbá
b) a  Magyarországon székhellyel rendelkező, a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 
szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által Magyarország területén kívül nemzetközi forgalomban 
végzett közúti közlekedési szolgáltatásra
terjed ki.”

 (2) Az R8. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján végzett fuvarfeladatot kivéve, a Magyarország
a) területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépjármű,
b) területét érintő, saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépjármű, és
c) területén kabotázsműveletet, azt megelőző és azt követő fuvarfeladatot végző tehergépjármű
az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra, üresfutásra 
vonatkozó, a  (3)  bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt 
a közúti forgalomban.
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(1a) Az  1072/2009/EK rendelet 8. és 9.  cikke szerinti kabotázsműveletet végző jármű esetében az  (1)  bekezdés 
szerinti első kabotázsműveletet megelőző fuvarfeladatra vonatkozó fuvarregisztrációt az  első kabotázsművelet 
megkezdése előtt, az  utolsó kabotázsműveletet követő fuvarfeladatra vonatkozó fuvarregisztrációt az  utolsó 
kabotázsművelet lezárása előtt kell elvégezni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tehergépjármű üzembentartója vagy a  szállító a  fuvarfeladat megkezdése 
előtt a  közlekedési hatóság által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszerben (a továbbiakban: 
BIREG rendszer) a vállalkozás adatait – cégnév, székhely – tevékenységi vagy közösségi engedély adatait, és az adott 
vállalkozás szállítási tevékenységének a  BIREG rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és 
jogosultságait rögzíti (a továbbiakban: üzembentartói regisztráció).
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója a fuvarfeladat esetén
a) a felrakás megkezdése előtt, az adott szállítás adatait a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben 
rögzíti, valamint a kapcsolódó dokumentumok digitális képét feltölti (a továbbiakban: fuvarregisztráció),
b) az  államhatár átlépésekor a  tehergépjármű Magyarország területére történő belépésének, valamint 
a Magyarország területéről történő kilépésének helyét, pontos (nap, óra, perc) időpontját és a kilométeróra állását 
a BIREG rendszerben rögzíti (eseményrögzítés).
(4) A  CEMT engedélyt vagy a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott engedélyt és a  fuvarregisztráció 
elvégzéséről szóló, a  BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást a  díj ellenében nemzetközi közúti 
árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a  magyarországi felrakás helyén a  feladónak, magyarországi lerakás 
helyén a címzettnek is bemutatja.
(5) Magyarországi felrakás esetén a  felrakó, magyarországi lerakás esetén a  lerakó is vizsgálja a  (4)  bekezdésben 
foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az  adott fuvarfeladatnak való megfelelését, továbbá 
a fuvarregisztráció érvényességét.
(6) Ha a  (4)  bekezdés szerinti engedély hiányzik, nem érvényes, hatálytalan vagy nem felel meg az  adott 
árutovábbítási feladatnak, vagy a  fuvarregisztrációt a  tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója nem 
végezte el, a  felrakó, vagy a  lerakó azt a  közlekedési hatóságnak, a  vámhatóságnak vagy a  rendőrségnek a  hiba 
észlelését követően a  BIREG rendszeren keresztül haladéktalanul bejelenti. A  bejelentést kézhez vevő hatóság 
jogosult a  felrakás és lerakás helyén megjelenni, a  közúti közlekedésről szóló törvény szerint intézkedni, vagy 
más hatóság eljárását kezdeményezni. Ha az  engedély hiánya, érvénytelensége, hatálytalansága, hiányossága 
vagy a  fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az  áru felrakásánál derül ki, a  felrakó jogosult az  áru felrakását 
megtagadni.
(7) A  magyarországi felrakás helyén a  felrakó, a  magyarországi lerakás helyén a  lerakó a  CEMT engedéllyel vagy 
a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi 
a szállító által előzetesen feltöltött engedély meglétét, rögzíti a  felrakás és a  lerakás helyét, idejét, továbbá feltölti 
a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet és egyéb dokumentumokat (engedélykezelés).”

 (3) Az R8. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  menetrend szerinti – belföldi vagy nemzetközi – személyszállítást végző autóbusz homlokfalán a  járati 
útvonal végpontját, oldalfalán a járati útvonal kezdő- és végpontját kell feltüntetni. A menetrend szerinti – belföldi 
vagy nemzetközi – személyszállítást végző autóbusz homlokfalán a járati útvonal kezdőpontját is fel lehet tüntetni. 
A  különcélú menetrend szerinti személyszállításra használt autóbusz homlok- és oldalfalán a  „különcélú járat” 
feliratot – szerződéses járat esetén „szerződéses járat” feliratot – feltüntető táblát is el kell helyezni.”

46. §  Hatályát veszti az R8. 24. § (6) bekezdése.

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

47. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 18. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Vezetői engedély honosítása során a tanfolyam elvégzése nélküli elméleti, vagy elméleti és gyakorlati vizsgára 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti képző szervnél lehet jelentkezni.”
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48. §  Az R9. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jármű átírásakor továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely 
más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a  korábbi törzskönyvet a  közlekedési igazgatási hatóság 
visszavonja, érvényteleníti, selejtezi és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.”

49. § (1) Az R9. 110. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A közlekedési igazgatási hatóság jogszabály alapján arra jogosult birtokos kérelmére bontási átvételi igazolás 
alapján véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból.”

 (2) Az R9. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági 
jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét – a birtokos által kezdeményezett eljárás kivételével – a közlekedési 
igazgatási hatóságnál le kell adni. Ha a  jármű hatósági jelzése, forgalmi engedélye és törzskönyve a  birtokos 
rendelkezésére áll, azokat a jármű forgalomból történő végleges kivonás során le kell adni.”

50. §  Az R9. 120. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A 13. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti OT rendszámtáblát 2022. február 1-jétől kell kiadni.”

51. § (1) Az R9.
a) 88.  § (1)  bekezdésében a  „közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét” szövegrész helyébe 

a „nyilvántartásba vételét” szöveg,
b) 89.  § (4c)  bekezdésében az  „a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából” szövegrész helyébe az  „az arra 

feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre” szöveg,
c) 112/A.  § (3)  bekezdésében az  „a forgalmi engedély vagy állandó rendszámtábla” szövegrész helyébe  

az „az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély vagy rendszámtábla” szöveg
lép.

 (2) Az R9.
a) 92.  § (2)  bekezdésében a  „B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély” szövegrész helyébe 

az „ideiglenes forgalmi engedély” szöveg,
b) 97. § (1) bekezdés a) pontjában az „53–63. §-ban” szövegrész helyébe az „53–63/A. §-ban” szöveg
lép.

52. §  Az R9.
a) 7. melléklete a 8. melléklet,
b) 13. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.

53. §  Hatályát veszti az R9. 75. § (5) bekezdése.

12. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet
a) 2.  § 6.  pontjában a  „pályahálózat működtetésére engedéllyel” szövegrész helyébe a  „vasútbiztonsági 

engedéllyel” szöveg,
b) 19.  § (5)  bekezdésében az  „A működési engedélyhez kötött tevékenységet végző” szövegrész helyébe  

az „A vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező” szöveg
lép.
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13. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 4. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„2. a  közúti járművek – ideértve a  trolibuszt is – típusbizonyítványával, általános forgalomba helyezési, sorozat-
forgalomba helyezési és sorozat-átalakítási engedélyével, az  egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott 
járművek előzetes összeépítési engedélyével és a  hazai járműforgalmazók részéről a  megfelelőségi nyilatkozat 
alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a  jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel 
kapcsolatos hatáskör gyakorlása, valamint az  az általános forgalomba helyezési engedélyezési eljárásban 
tanúsítóként közreműködők engedélyezéssel összefüggő hatáskör gyakorlása, továbbá egyéb jármű esetén a közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM 
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint eltérési engedély megadása”
(során.)

 (2) Az R10. 4. § (2) bekezdés 27. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:
a közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és vizsgáztatásai 
tekintetében – vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési 
követelményrendszer figyelembevételével –)
„k) az elektronikus vezetési karton vezetésére szolgáló eszköz vagy alkalmazás és a kapcsolódó informatikai rendszer 
minősítésének és tanúsításának módjának meghatározása;”
(során.)

 (3) Az R10. 4. § (4) bekezdése a következő 30. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el)
„30. a  járműben az  utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgy, berendezés vagy a  jármű külső 
felületén a  típusengedélyben nem szereplő berendezés, kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a  jármű 
közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítés – beleértve a  jármű reklámmal, fényforrással vagy fóliával 
történő ellátását – legfeljebb 3 hónap időtartamra történő elhelyezése engedélyezése”
(során.)

56. § (1) Az R10. 8. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)
„2. hajózásbiztonsági ellenőri képesítéssel,”
(kapcsolatos ügyekben.)

 (2) Az R10. 8. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)
„5. a hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával, és ellenőrzésével, továbbá a hajózási 
üzemeltetési vezetői képesítések, hajózási képesítések és képesítő okmányok közhiteles nyilvántartásával, a vizsgák 
részletes szabályait és feltételeit, valamint a  vizsgabizottság működési rendjét megállapító vizsgaszabályzat 
jóváhagyásával, valamint a  vizsgakövetelményekre vagy a  képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján 
számonkérhető ismeretanyag, a vizsgafeladatok és a vizsgatárgyak számonkérésének módjának meghatározásával,”
(kapcsolatos ügyekben.)

57. §  Az R10. 9. § (4) bekezdése a következő 86a–86d. ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„86a. jóváhagyja a  139/2014/EU bizottsági rendelet IV.  melléklet B. ALRÉSZ – REPÜLŐTÉRI MŰKÖDÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK, FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK (ADR.OPS.B) ADR.OPS.B.005.  pontjában meghatározott 
repülőtéri kényszerhelyzeti tervet, továbbá vizsgálja a  repülőtéri kényszerhelyzeti terv alapján végrehajtott 
kényszerhelyzeti gyakorlat megfelelőségét,
86b. jóváhagyja a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének 
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2.  melléklet 3.  pont 3.5.  alpontjában 
szereplő Kényszerhelyzeti Tervet,
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86c. kiadja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet szerinti koordinált 
légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, a  Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó 
szervezeti engedélyt, valamint a versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt,
86d. jóváhagyja a  léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati 
engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 1. számú és 4. számú mellékletében jóváhagyáshoz 
kötött dokumentumokat.”

58. §  Az R10. a következő 10/E. alcímmel egészül ki:
„10/E. A légiközlekedési vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése
12/E.  § A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30/A.  § (1)  bekezdése szerinti felügyeleti szervként 
a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki.”

59. §  Hatályát veszti az R10. 9. § (4) bekezdés 10. pontja.

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló  
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

60. §  A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R11.) 2/A. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet az elismeréshez kapcsolódó 
tevékenységét hatályos hatósági elismerés alapján, a  9. § (2)  bekezdése szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása 
nélkül végzi.”

61. §  Az R11. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha olyan engedélyköteles változás történik, amelynek következtében a  vizsgálóállomás tevékenységi körébe 
tartozó járműkategóriák vagy az  alkalmazható vizsgálatok bővülnek – ide nem értve az  országos lefedettséget 
biztosító műszaki vizsgálóállomás számára jogszabály alapján biztosított eljárásokban való közreműködést –, vagy 
a vizsgálóállomás a korábbi vizsgasorok számát növeli, a vizsgálóállomás az engedélye módosítását kérheti.”

15. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § Az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások során kiadható műszaki 
engedélyek fajtái:
a) elvi létesítési engedély,
b) építési engedély,
c) átalakítási engedély,
d) eltérési engedély,
e) használatbavételi engedély,
f ) ideiglenes használatbavételi engedély,
g) fennmaradási engedély,
h) forgalomba-helyezési engedély,
i) megszüntetési engedély,
j) üzemszünet engedély
(a továbbiakban együtt: építésügyi hatósági műszaki engedély).”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12155

63. §  Az R12. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. Elvi létesítési engedélyezési eljárás
5/A.  § (1) Az  építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a  vasúti közlekedési 
hatóságtól elvi létesítési engedély kérelmezhető.
(2) Elvi létesítési engedély adható a  megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles egyéb 
kötöttpályás közlekedési rendszer egészére, egy szakaszára, vagy valamely alrendszerére. A  kérelemhez 
a  kérelmezőnek mellékelnie kell az  egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer egésze, egy szakasza, vagy valamely 
alrendszere műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vázlatát, és az  elvi engedély megadásának 
feltételeit megalapozó dokumentumokat, számításokat.
(3) Az építményekkel kapcsolatos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki 
megoldásra irányuló kérelem elvi létesítési engedélykérelem formájában is benyújtható.
(4) A kiadott elvi létesítési engedély a kivitelezés megkezdésére nem jogosít.
(5) Elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálásához a  kérelmező építési jogosultságának igazolása  
nem szükséges.
(6) Az elvi létesítési engedély iránti kérelem benyújtása során – annak tartalmától függően – igazolni kell a tervezési 
jogosultságot.
(7) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tervezett műszaki megoldás előtervét és műszaki 
leírását.
5/B. § (1) Az elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóság vizsgálja, hogy
a) a  tervezett közlekedési rendszer megfelel-e a  jogszabályokban előírt szakmai és műszaki követelményeknek, 
az azoktól eltérően tervezett műszaki megoldás engedélyezhető-e, valamint
b) a  tervezett közlekedési rendszer elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelelő-e, alkalmas-e 
a rendeltetésszerű használatra.
(2) Az  engedély hatályának időtartama nem haladhatja meg az  egy évet. Az  engedély időbeli hatálya,  
ha a vonatkozó jogszabályok időközben nem változtak meg, egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(3) Az  elvi létesítési engedély a  létesítési engedély megadását illetően a  vasúti közlekedési hatóság 
az  (1)  bekezdésben foglaltak keretei között és az  (5)  bekezdés figyelembevételével köti azokban a  kérdésekben, 
amelyekről az elvi létesítési engedélyben kifejezetten rendelkezett, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok a létesítési, 
engedélyezési eljárás megindítását megelőzően megváltoztak.
(4) Az elvi létesítési engedély hatályát veszti, ha a véglegessé válásától számított egy év elteltéig nem kérnek építési 
engedélyt a létesítményre, vagy az igénybe venni tervezett területre időközben létesítési engedélyt adtak ki.
(5) Ugyanazon területre több elvi létesítési engedély is kiadható.”

16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R13.) 4. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni a vizsgaközpont
a) informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton,
b) informatikai rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy
c) informatikai rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a  vizsgaközpontnál 
ügyfélfogadási időben
lehet.
(1b) Az  előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálat, valamint a  3. § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat díját elektronikus úton, átutalással, vagy az  (1a)  bekezdés c)  pontja szerinti 
esetben készpénz átutalási megbízással kell megfizetni. Előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálatra 
az  időpontfoglalás a  díj megfizetését követően lehet. A  díj megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén 
az ügyfél jelentkezését törölni kell.”

 (2)  Az R13. 4. § (1d) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1d) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat a  3.  § (2)  bekezdés b)–e)  pontja esetén a  kezdeményező vagy 
a megkereső szerv írásbeli megkeresése alapján az ügyfél vizsgaközpont általi értesítésével indul.
(2) Az  I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az  jelentkezhet,  
aki nem minősül – kezdő vezetőnek és rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel „B” vagy „C” vagy „D” kategóriában.”
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65. §  Az R13. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont informatikai
a) rendszerén keresztül elektronikus úton, vagy
b) rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy
c) rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a vizsgaközpontnál ügyfélfogadási 
időben
lehet benyújtani.”

66. §  Az R13. 10. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „április 1-je” szövegrész helyébe a „március 31-e” szöveg lép.

67. §  Hatályát veszti az R13.
a) 4.  § (1c)  bekezdésében a  „Személyesen jelentkezni ügyfélfogadási időben a  vizsgaközpontnál lehet.” 

szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdés b) pontja.

17. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő 
eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. §  A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Általános Forgalombahelyezési Engedély (a továbbiakban: ÁFE) iránti kérelmet a 16/L. § szerinti engedéllyel 
rendelkező járműforgalmazó nyújthatja be az általa forgalmazott járművek tekintetében.”

69. §  Az R14. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. Járműforgalmazók engedélyezése
16/L. § (1) Az ÁFE kiadásában történő járműforgalmazói közreműködést a közlekedési hatóság annak a gazdálkodó 
szervezetnek (a továbbiakban: járműforgalmazó) engedélyezi, amely
a) rendelkezik – az  adott gyártmányra vonatkozó – a  járműgyártóval vagy felhatalmazott képviselőjével kötött, 
Magyarország egész területére hatályos kizárólagos forgalmazási engedéllyel,
b) teljesíti a közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerhez való csatlakozás következő feltételeit:
ba) rendelkezik a közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszer futtatására alkalmas számítógéppel;
bb) rendelkezik fix publikus IP címmel.
(2) A  járműforgalmazó részére kiadott engedély (a továbbiakban: járműforgalmazói engedély) határozatlan ideig 
hatályos.
(3) A  járműforgalmazó minden, a  járműforgalmazói engedély szempontjából jelentős adatváltozást nyolc napon 
belül bejelent a közlekedési hatóságnak.
(4) A  közlekedési hatóság a  járműforgalmazói engedélyt legfeljebb 30 napra felfüggeszti és a  járműforgalmazó 
közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerhez történő hozzáférését korlátozza, ha
a) a járműforgalmazó a (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
b) a járműforgalmazó téves adatot közölt,vagy
c) a járműforgalmazó az ÁFE engedélyezési eljárás érdemére kiható, valótlan adatot közöl.
(5) A közlekedési hatóság a járműforgalmazói engedélyt visszavonja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, vagy
b) a járműforgalmazó ezt kéri.
(7) Ha a  közlekedési hatóság az  (5) és (6)  bekezdés alapján a  járműforgalmazói engedélyt visszavonta, a  döntés 
véglegessé válásától számított 3 éven belül a járműforgalmazó részére új engedély nem adható.
(8) Az  (5)  bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a  járműforgalmazó az  adatok javítását 
a  közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti díj megfizetését követően kezdeményezheti.
16/C.  § (1) A  járműforgalmazó a  közlekedési hatóság által biztosított informatikai rendszerben rögzíti az  adott 
járműtípusra vonatkozó ÁFE kiadásához szükséges adatokat, amellyel tanúsítja azok megfelelőségét, és amely 
alapján a közlekedési hatóság az általa biztosított informatikai rendszerben kiadja az ÁFE-t.
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(2) Az  ÁFE alapján a  jármű forgalomba helyezéséhez szükséges adatlap kiállítására forgalomba helyezés előtti 
vizsgálat nélkül kerül sor.”

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

70. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

71. §  Hatályát veszti az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 26., 36., 37., 38., 39., 42., 52., 53., 
55., 57., 58., 59., 60., 64., 65., 93., 94., 95. sora.

19. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R16.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a  légiközlekedési 
hatóság
a) hatósági ellenőrzés keretében,
b) a 139/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó repülőterek esetében hatósági ellenőrzési audit keretében
ellenőrzi.
(2) Ha a repülőtér üzemben tartója az üzemben tartási engedélyéről lemond, a légiközlekedési hatóság intézkedik 
az  üzemben tartási engedély visszavonásáról, valamint az  üzemben tartási engedélyre vonatkozó adatoknak 
a nyilvántartásból való törléséről.”

73. §  Az R16. 23. § (1) bekezdésében a „hatály lejárta előtt benyújtott” szövegrész helyébe a „hatály lejárta előtt legfeljebb 
90 nappal benyújtott” szöveg lép.

74. §  Hatályát veszti az  R16. 21.  § (1)  bekezdésében az „Az engedély mintáját a  földi kiszolgálás feltételeiről és 
engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Földi Kiszolgálás Rendelet)  
2. számú melléklete tartalmazza.” szövegrész.

20. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló  
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. §  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,
b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,
c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,
d) közreműködik az a) és b) pontban meghatározott képzésfelügyeleti tevékenysége révén a közúti járművezetők 
és közúti közlekedési szakemberek tanfolyami és szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése 
ellenőrzésében,
e) végzi a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, utánképzése és 
vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység szakfelügyeletét,
f ) részt vesz a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével 
kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
g) részt vesz a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos 
jogszabálytervezetek véleményezésében,
h) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb 
szervezetekkel, testületekkel.”
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76. §  Az R17. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett
a) a  közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a  vizsgára, vizsgálatra 
és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a  (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti közfeladatai ellátása 
keretében, valamint
b) a  vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők által közvetlenül a  vizsgaközponthoz – képző szerv 
közreműködése nélkül – benyújtható jelentkezés és nyilatkozattétel biztosítása vonatkozásában.”

77. §  Az R17. 5. § (3) bekezdésében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg lép.

21. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre 
vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes 
szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról 
szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

78. §  Hatályát veszti az  autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a  közlekedésszervező tevékenységre 
vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a  piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, 
továbbá a  piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.)  
Korm. rendelet 8. §-a.

22. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 2. § a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:)
„a) végzi az  úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek hajós és tengerész szolgálati 
könyvének kibocsátását, szolgálati idejének igazolását, képesítéseinek bejegyzését, továbbá a hajózási üzemeltetési 
vezetők, valamint a  kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását és képesítő okmányok 
kiállítását.”

80. §  Az R18. 4. § (2) bekezdésében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szövegrész lép.

23. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és 
rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló  
412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, 
hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  interoperábilis vasúti jármű beszerzésére, korszerűsítésére, valamint átalakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően a  közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés műszaki feltételeinek 
igazolására elvi előzetes típusengedély szükséges.”

 (2) Az R19. 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vasúti jármű üzembentartója, gyártója vagy tulajdonosa kérelmére a hatóság megvizsgálja
a) a  belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt – a  hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó –, 
típusengedéllyel nem rendelkező járműtípusba tartozó első, prototípus jellegű vasúti jármű gyártásához, valamint 
beszerzéséhez szükséges műszaki feltételeket, továbbá
b) a vasúti jármű átalakításához, korszerűsítéséhez szükséges műszaki feltételeket,
amely alapján az  elvi előzetes típusengedélyben az  átalakításra, korszerűsítésre, és a  forgalombahozatalra 
vonatkozó műszaki feltételeket határoz meg.
(5) Az elvi előzetes típusengedély módosítása iránti kérelmet az elvi előzetes típusengedély hatályának fennállása 
alatt legfeljebb egy alkalommal lehet előterjeszteni.”
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82. §  Az R19. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  előzetes típusengedély módosítása iránti kérelmet az  előzetes típusengedély hatályának fennállása alatt 
legfeljebb egy alkalommal lehet előterjeszteni.”

83. §  Az R19. 24. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az üzembehelyezési engedély – a (10) bekezdésben foglalt eltéréssel – határozatlan időre szól.
(10) Az üzembehelyezési engedély hatályát veszti
a) pályaszám (hatósági jelzés) változása esetén,
b) a vasúti jármű típusengedélyének módosítása vagy visszavonása esetén, a hatóság határozatában meghatározott 
időpontban,
c) a vasúti jármű átalakításának végrehajtásával az átalakítási engedélyben foglaltak szerint,
d) a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásból való törlése esetén, és
e) ha a hatóság a vasúti jármű forgalomból való kivonását rendeli el.”

84. §  Az R19. 43. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 
bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

85. §  Az R19.
a) 16.  § (1)  bekezdésében az „Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államában  

(a továbbiakban: EGT-tagállam)” szövegrész helyébe az „EGT-tagállam” szöveg,
b) 23.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „13.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „21.  § (2)  bekezdésében” 

szöveg
lép.

86. §  Hatályát veszti az R19. 43. § (2) bekezdés e) pontja.

24. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

87. §  Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) 
Korm. rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet] foglaltaktól eltérően]
„b) a  közúti járművezető vizsgabiztos, a  műszaki vizsgabiztos, a  közúti járművezető szakoktató, az  iskolavezető, 
a  menetíró ellenőr és a  menetíró szerelő, a  szaktanfolyami vizsgabiztos a  továbbképzési, valamint sikeres 
vizsga letételére vonatkozó kötelezettségét a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig köteles teljesíteni; 
a  kötelezettség elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén a  továbbképzés teljesítéséhez kötött tevékenység 
ezen időpontot követően nem folytatható.”

25. Záró rendelkezések

88. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) Az 52. § a) pontja és a 8. melléklet 2022. január 25. napján lép hatályba.
 (3) A 14. § és a 3–5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (4) Az 52. § b) pontja és a 9. melléklet 2022. február 1-jén lép hatályba.
 (5) A 64–66. §, valamint a 75. és 76. § 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (6) Az 51. § (2) bekezdése és az 53. § 2022. július 1-jén lép hatályba.



12160 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

89. § (1) Ez  a  rendelet a  2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  általános szakmai ismeretekkel, 
az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2014. június 24-i 2014/82/ EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokról és a  2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i 
(EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. számú melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. A  vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 
6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap, vagy a  vakok személyi 
járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a  folyósító szervnek a  vakok személyi járadéka 
folyósításáról szóló igazolása.
4. A  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)  
ESzCsM rendelet 3.  mellékletében meghatározott igazolás, vagy a  218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2.  § 
d)  pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági 
határozat.”

2. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:
–  Albán Köztársaság
–  Amerikai Egyesült Államok
–  Argentína
–  Ausztrál Államszövetség
–  Azerbajdzsáni Köztársaság
–  Belga Királyság
–  Bosznia-Hercegovina
–  Bolgár Köztársaság
–  Chilei Köztársaság
–  Cseh Köztársaság
–  Dán Királyság
–  Egyesült Arab Emírségek
–  Észak-macedón Köztársaság
–  Észt Köztársaság
–  Fehéroroszország
–  Finn Köztársaság
–  Francia Köztársaság
–  Georgia
–  Görög Köztársaság
–  Holland Királyság
–  Horvát Köztársaság
–  Indiai Köztársaság
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–  Izlandi Köztársaság
–  Izrael
–  Írország
–  Japán
–  Kanada
–  Kazahsztán
–  Kínai Népköztársaság
–  Kolumbia
–  Koreai Köztársaság
–  Lengyel Köztársaság
–  Lett Köztársaság
–  Liechtensteini Fejedelemség
–  Litván Köztársaság
–  Luxembourgi Nagyhercegség
–  Magyarország
–  Marokkó
–  Máltai Köztársaság
–  Mexikói Egyesült Államok
–  Moldovai Köztársaság
–  Mongólia
–  Montenegrói Köztársaság
–  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
–  Németországi Szövetségi Köztársaság
–  Norvég Királyság
–  Olasz Köztársaság
–  Oroszországi Föderáció
–  Osztrák Köztársaság
–  Örmény Köztársaság
–  Portugál Köztársaság
–  Románia
–  Spanyol Királyság
–  Svéd Királyság
–  Svájci Államszövetség
–  Szerbia Köztársaság
–  Szlovák Köztársaság
–  Szlovén Köztársaság
–  Török Köztársaság
–  Tunézia
–  Ukrajna
–  Új-Zéland
–  Üzbegisztán”
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3. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1.  Az R4 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)
(Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások)

[A súlyosság foka 

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés, 

SJ = súlyos jogsértés, 

EJ = enyhébb jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető)

1.

a) Közúti árutovábbítási 
engedély, közúti árufuvarozói 
engedély  
(a továbbiakban együtt: közúti 
árutovábbítási engedély), közúti 
személyszállítási engedély, 
autóbuszos személyszállító 
engedély  
(a továbbiakban együtt: közúti 
személyszállítási engedély), 
taxiengedély, személygépkocsis 
személyszállító engedély nélkül 
– vagy az engedély időbeni 
hatálya lejáratát  
90 napot követően – 
végzett közúti közlekedési 
szolgáltatás 
b) Nemzetközi forgalomban 
közösségi engedély nélkül (nem 
létezik, hamis, visszavonták, 
lejárt) végzett közúti közlekedési 
szolgáltatás
c) Az előírt engedély nélkül, 
szabálytalanul végzett kabotázs-
tevékenység, az előírt engedély 
nélkül végzett különjárati 
személyszállítás
d) Közúti árutovábbítási 
engedély, közúti 
személyszállítási engedély 
időbeni hatálya 30 napot 
meghaladóan, de 90 napot meg 
nem haladóan lejárt
e) személygépkocsival érvényes 
engedély kivonat nélkül végzett 
közlekedési szolgáltatás

RSJ

RSJ

RSJ

NSJ

NSJ

600 000

800 000

800 000 

300 000 

200 000

szállító

szállító

szállító

szállító

szállító
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 2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)
(Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások)

[A súlyosság foka 

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés, 

SJ = súlyos jogsértés, 

EJ = enyhébb jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető)

6.
 

Nemzetközi közúti áruszállítási 
engedély, CEMT engedély és 
a hozzá szükséges igazolás, 
autóbuszos járati engedély

a) hiánya, érvénytelensége 
(sérült, olvashatatlan, lejárt, 
korábban már felhasznált, a 
gépjárműadó 90%-a nem került 
megfizetésre)

b) szabálytalan használata, 
vagy eltérés az engedélyben 
foglaltaktól

c) a KR. 4/A. § (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott 
előzetes elektronikus 
regisztrációs kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása, 
hibás vagy hiányos teljesítése

d) a KR. 4/A. § (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott 
előzetes elektronikus 
regisztrációs kötelezettség 
esemény- 
rögzítésének hiánya, 
elégtelensége

e) a KR. 4/A. § (5)–(7) 
bekezdésében a fel- és lerakókra 
előírt engedélykezelési és 
bejelentési kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása

RSJ

RSJ

RSJ

RSJ

NSJ

800 000

500 000

800 000

500 000

300 000

szállító, járművezető

szállító, járművezető

szállító, járművezető

szállító, járművezető

felrakó, lerakó
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4. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1.  Az R4. 8. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám) (A) (B) (C) (D)

(1.)
(Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások)

[A súlyosság foka

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés,

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés,

SJ = súlyos jogsértés,

EJ = enyhébb jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető)

20.

A tengelysúlymérő rendszer 
keretében végzett mérés 
eredménye befolyásolásának 
tilalmára vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén

NSJ 100 000 járművezető

 2.  Az R4. 8. melléklete a következő 21. és 22. sorral egészül ki:

(Sorszám)
(Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások)

[A súlyosság foka 

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés, 

SJ = súlyos jogsértés, 

EJ = enyhébb jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető]

21.

A közúti ellenőrzésre (beleértve  
a tengelyterhelés mérésre 
utasító jelzést is) történő 
kiterelésre utasító jelzőtábla, 
közúti ellenőrzésre jogosult 
közúti ellenőrzésre utasító 
jelzésének figyelmen kívül 
hagyása.

RSJ 800 000 járművezető

22.
A közúti ellenőrzésben való 
közreműködés megtagadása,  
közúti ellenőrzés akadályozása

RSJ 800 000 járművezető
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5. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R4. 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)
(Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások)

[A súlyosság foka 

(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, 

NSJ = nagyon súlyos 

jogsértés, 

SJ = súlyos jogsértés, 

EJ = enyhébb jogsértés)]

(A bírság összege, 

forintban)

(A bírságolással érintett 

cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé 

tehető)

1.
Engedély nélküli közlekedés 
forgalomkorlátozás alóli 
mentesség hiányában

NSJ 150 000
szállító, 

gépjárművezető

6. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Vasúti közlekedési biztonságával összefüggő munkakörök

 A)  Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

A B

1. Gurításvezető Tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése.

2. Tolatásvezető
A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is 
megbízható.

3. Kocsimester (forgalmi)
A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített 
berendezésekkel és jelzőkkel).

4. Kocsirendező A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, 
kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása. 5. Saruzó

6. Vonali tolatásvezető

A saját célú vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző 
vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során 
forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások 
lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.

7. Vonali kocsirendező
Nem személyszállító vonatnál – a kocsirendezői feladatokon túl – szükség 
esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok 
végzése.

8.
Vezető váltókezelő,
váltókezelő (helyszíni 
állítású)

A helyszíni állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi 
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött 
jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti jármű 
vezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.

9.

Felsővezeték szerelő 
különleges körülmények 
között (nagy 
magasságban, 25 KV-os 
feszültség közelében)

A vasúti felsővezeték műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, 
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése különleges 
munkakörülmények között.
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10.

Főrendelkező-, 
rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, forgalmi 
szolgálattevő

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati 
helyen.

11.
Külső forgalmi 
szolgálattevő

12.
Naplózó forgalmi 
szolgálattevő

Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.

13. Kocsivizsgáló Az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata. 

14. Féklakatos

Teherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata. 
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, vagy átvételi eljárásban való részvétel. 
Az induló vonatok fékpróbája, fékberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos 
üzemeltetése.

15. Kocsiszolgálati művezető A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.

16. Térfőnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.17. Ügyeletes tiszt (forgalmi)

18. Hálózati fő-üzemirányító A vonatközlekedés hálózati, vagy területi lebonyolításának irányítása, 
felügyelete.
Összefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton 
és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok 
fontossági sorrendjének betartását. 
Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal  
a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.

19. Területi fő-üzemirányító

20.
Rendkívüli helyzeteket 
kezelő irányító

21.
Különleges szabályozást 
igénylő küldemények 
irányítója

22.
Központi 
forgalomirányító

A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több 
rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett 
vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.23.

Központi forgalom-
ellenőrző irányító

24.
Mellékvonali 
forgalomirányító

Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a 
vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több 
rendelkezési szakaszon.25.

Mellékvonali rádiós 
forgalomirányító

26. Térközőr Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel, 
térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.27. Vonatjelentő-őr

28. Sorompókezelő Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott 
esetekben az útátjáró fedezése.29. Jelzőőr

30.
Vezető váltókezelő, 
váltókezelő, Váltóállító 
táblakezelő

A központi állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi 
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez 
kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti 
járművezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.

31. Vágányfék-kezelő
Gépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő 
egységeknél.

32. Egyéb vasúti járművezető

Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), 
önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti 
(kétéltű) járművek vezetése. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén 
kívül azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek,  
a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonali tolatásvezető vagy vonatkísérő 
nélküli közlekedés esetén a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
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33.
Főpályamester, 
pályamester

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. 
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése az 
előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, 
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának 
biztosítása érdekében.

34. Technikus

35. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás) során  
a vasúti pályán és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, 
hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki 
színvonalon történő elvégeztetése, a hiányosságok feltárása, helyreállítása  
a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.

36. Vonalgondozó

37. Vezető jegyvizsgáló Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi 
szempontból rendelkezésre jogosult vezetője. A forgalmi helyzettől 
függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására. Szükség esetén 
tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok vasúti 
járművezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő 
szolgálatot lát el.

38.

Szolgáltatás felügyelő, 
minőségbiztosítási 
ellenőr, vizsgáló főkalauz, 
szolgáltatás-ellenőr 
(személyszállítás)

39.
Külsős 
mozdonyfelvigyázó

A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet 
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete 
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett 
zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak 
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

40.
Vontatási (gépészeti) 
vonalellenőr

Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.

41.
Vontatási telepi 
rendező, vontatási telepi 
váltókezelő

A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.

42.
Vasúti járműves 
darukezelő

Vasúti járművek rendkívüli esetben történő mozgatása daruval, vagy 
hidraulikus emelő berendezés kezelésével.

43. Vasútüzem vezető Saját célú vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés szervezése, irányítása.

44.
Vasútszakmai oktató 
(műszaki-, forgalmi 
oktató)

A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben 
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti 
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és 
vizsgáztatási feladatai.

45.
Forgalmi csomóponti 
vezető

Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő 
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete

46. Állomásfőnök I–III.

47. Forgalmi koordinátor

48. Forgalmi üzemmérnök

49. Forgalmi technológus

50. Átmenesztő Vonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak
elkészítése.51. Vonatfel- és átvevő
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52. TEB vezetőmérnök

A vasúti pálya – felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlő berendezés – 
műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése,  
a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, 
fenntartása, karbantartása.

53. TEB szakaszmérnök

54.
Technológiai 
rendszerszakértő

55.
Biztosítóberendezési 
vonalellenőr

56. Távközlőmester

57. Blokkmester

58.
Biztosítóberendezési 
művezető

59.
Biztosítóberendezési 
műszerész

60.
Biztosítóberendezési 
lakatos

61.
Területi 
biztosítóberendezési 
diszpécser

62.
Területi távközlő 
diszpécser

63. Erősáramú mester

64. Erősáramú művezető

65. Elektrikus diszpécser

66. Felsővezeték-szerelő

67. Vezetőmérnök (pályás) A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése  
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő 
lebonyolításának biztosítása érdekében.

68. Szakaszmérnök (pályás)

69. Vonalkezelő

70. Diszpécser (pályás)

71. Pályamunkás

72.
Hálózati és területi 
személyszállítási 
főirányító

A hálózat vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és  
a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és  
az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.

73.
Csomóponti 
személyszállítási 
üzemeltetési vezető

74.
Csomóponti 
személyszállítási 
technológus

75.
Személyszállítási 
ügyeletes

76.
Állomáskezelő 
(személyszállítás)

Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység 
ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.

77. Jegyvizsgáló
A jegyvizsgáló személyszállító vonaton – a kereskedelmi tevékenységén kívül – 
 szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
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78.
Árufuvarozási hálózati 
üzemirányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik 
a hálózatot vagy a régiót érintő többlet-tehervonatok bevezetéséről, valamint 
a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árufuvarozási 
szempontból jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalmi tervezést 
és annak módosítását. Elegytorlódás esetében hálózati, vagy régió szinten 
prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának 
sorrendjére, a pályavasúttal konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel 
kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli 
események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet 
végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő 
rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.

79.
Árufuvarozási regionális 
üzemirányító

80. Árufuvarozási főnök
Árufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók 
vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése, 
irányítása és ellenőrzése.

81.
Állomási operatív 
koordinátor 
(árufuvarozás)

Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok 
közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.

82. Raktárnok

Árufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával 
összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése, 
tengelyterhelés ellenőrzése, egyes vasúti vágányokon a vasúti kocsik 
mozgatásának irányítása, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik 
kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.

83.

Körzeti Jármű-fenntartási 
Központ 
(a továbbiakban: KJK) 
Központvezető

Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és 
koordinálása.

84. KJK vezetőmérnök

85.

Területi Kocsi-vizsgálati-
szolgáltatási Központ  
(a továbbiakban: TKSZK) 
vezető

Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.

86. TKSZK vezetőmérnök

87. Gépészeti diszpécser
Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetében az egész területre 
vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy  
a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

88.
Hálózati vontatási 
főirányító

A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik. 
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges 
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és 
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét. 
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló 
vontatójárműveket és személyzetet. 
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív 
irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és 
személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó 
elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt 
biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság 
területi vezetőinek értesítését.

89.
Területi vontatási 
főirányító
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90.
Árufuvarozási hálózati 
vontatási főirányító

Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, a hálózat és régió 
operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben. 
A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést, 
együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal. 
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges 
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és 
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét. 
A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli  
a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.

91.
Árufuvarozási regionális 
vontatási irányító

92.

Területi Vontatás-
szolgáltatási Központ 
(a továbbiakban: TVSZK) 
Központvezető

Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.
93.

Vontatás-szolgáltatási 
Telephelyvezető

94.
Vontatási vezetőmérnök, 
vontatási technológus

95. Mozdonyfelvigyázó

A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet 
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete 
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett 
zavar esetében a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak 
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.

96. Vontatási reszortos Vontatójárművek és a vasúti járművezetők felügyelete.

97. Fordítókorong-kezelő
A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,  
az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

98. Tolópad-vezető, kezelő
A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos 
állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

99. Pilóta
Vonal-, vagy állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése  
a vontatójármű vezetője mellett.

100.
Vonatkezelő-levelező, 
kirakó, naplózó

Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó 

 B)  Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat

A B

I. Elővárosi vasúti pályaúthálózat

1.
Váltókezelő (helyszíni 
állítású)

A helyszíni állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá  
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon  
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, 
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

2. Kocsirendező
A tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével - a tolatásban részt 
vevő dolgozó.

3. Tolatásvezető
A tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző 
dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

4.
Központi 
forgalomirányító 
(KÖFI)

A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom 
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a 
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá  
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
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5. Üzemegységi diszpécser

Az üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak 
rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója. 
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását 
érintő kérdésekben.

6. Forgalmi szolgálattevő

Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati 
helyen. Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt 
pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles 
tudomásul venni és végrehajtani.

7. Naplózó Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.

8. Vezető jegyvizsgáló
Személyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérő. A vonatkísérők 
rendelkezésre jogosult vezetője. A vonat menete közben a jegyvizsgálatot 
végez. Az utasításban meghatározott esetekben végzi a vonatok indítását.

9.
Váltókezelő 
(központi állítású)

A központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá  
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon  
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, 
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.

10. Térközőr
Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr 
a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem 
biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.

11. Vonatjelentő őr
A vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott 
közleményekkel szabályozza.

12. Szükségvonat-jelentő őr
Szükségvonat-jelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel, 
jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel 
szabályozza.

13. Sorompókezelő
Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott 
esetekben az útátjáró fedezése.

14.

Vasúti járművezető 
(villamos meghajtású, 
dízel, gőz és 
gőzakkumulátoros)

Az önjáró vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép) vezetője. 
Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál a vonatoknál, 
amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül közlekednek, a 
vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli közlekedés 
esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.15.

Elővárosi egyéb 
vasútijármű vezető

16. Jegyvizsgáló
A jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül - 
szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.

17.
Váltókezelő 
(központi állítású)

A helyszíni vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, 
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes 
állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez 
szolgálatot.

18.
Forgalmi főmérnök,  
ha közvetlenül részt vesz 
a forgalom irányításában

A forgalmi technológiával kapcsolatos tevékenységet végzők felügyelete, 
ellenőrzése. Menetrend kiadásakor kidolgozza az üzemi tervet, jóváhagyja 
a forgalmi technológiát, a tolatómozdonyok foglalkoztatásának rendjét, 
esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét

19. Szakszolgálat-vezető
 A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

20.
Forgalmi csoportvezető, 
ha közvetlenül részt vesz 
a forgalom irányításában

Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő 
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
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21. Vonatvezető

Vontatási feladatok ellátása, a szolgáltatási feladatok teljesítése érdekében. 
Személyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult 
vezetője. Felelős a vonat összeállításáért, a tolatási feladatok irányításáért és 
elvégzéséért, nyíltvonali váltózár kulcsok kezeléséért.

22. Műszaki irányító Próbavonatok műszaki szempontból rendelkezésre jogosult felelős vezetője.

23.
Energiadiszpécser,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

Energiaellátás, térvilágítás, váltófűtés, erősáramú létesítményeken fellépő 
hibák, üzemzavarok adatrögzítése, közreműködés a károk felszámolásában.

24.
Energiaoperátor,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

25.
Szolgálatvezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. 
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése  
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő 
lebonyolításának biztosítása érdekében.

26.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai 
irányításának ellátása Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét.

27.
Technikus, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai 
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét

28.
Készenlétes, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása,

29.
Előmunkás, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A főpályamestertől és a felügyeleti pályamestertől kapott megbízás alapján 
részt vesz a munkáscsapattal a konkrét munkák irányításában, al- és 
felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását irányítja, kivitelezi.  
Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti szolgálatban. 
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett 
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.

30.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba 
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi 
irányítása.

II. Városi és helyi vasúti pályahálózat

a) Közúti vasúti (villamos) pályahálózat

1. Váltókezelő
A helyszíni vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, 
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.

2. Tabulátorkezelő
Biztosítóberendezés kezelésével, valamint jelzővel függésben lévő váltók 
állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten 
esetleg gondozásával is megbíznak.

3. Forgalmi diszpécser

A rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és 
ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrend szerinti és 
balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében 
közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és irányítói jog illeti meg a forgalom 
lebonyolítását érintő kérdésekben.

4.

Közúti vasúti 
járművezető (Villamos 
meghajtású, dízel, gőz- és 
gőzakkumulátoros)

A közlekedő jármű egyszemélyi felelős vezetője. Feladata a szerelvény 
vezetése.
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5.
Forgalmi főmérnök,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

6.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

7.
Szakszolgálat-vezető, ha 
elsodrási határon belül 
dolgozik

 A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

8.
Forgalmi csoportvezető, 
ha közvetlenül részt vesz 
a forgalom irányításában

 Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő 
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete

9.
Vonatvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik Segítségnyújtás a közlekedő jármű felelős vezetőjének műszaki és forgalmi 

helyzetekben, a vonatszemélyzet irányítása.
10.

Kísérő, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

11.
Energiadiszpécser,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

12.
Energiaoperátor,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

13.
Szolgálatvezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése

14.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése,

15.
Készenlétes, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása

16.
Előmunkás, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák 
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását 
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti 
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt 
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.

17.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba 
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi 
irányítása.

b) Földalatti vasúti pályahálózat (metró)

1.
Központi forgalmi 
menetirányító

A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom 
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a 
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá  
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.

2.
Központi forgalmi 
operátor

A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító 
berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi. 
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált 
kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére, 
vagy hozzájárulásával végezhet.

3.
Metró forgalmi 
szolgálattevő

Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében 
kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör 
esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat. Távvezérelt üzem 
esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.
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4.
Járműtelepi forgalmi 
szolgálattevő

Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását 
a menetrendi követelményeknek megfelelően. A kocsiszíni tolatások 
lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba 
állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját.  
A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.

5.
Járműtelepi forgalmi 
operátor

A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés, 
valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi. 
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált 
kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, vagy 
hozzájárulásával végezhet.

6. Tolatásvezető
A vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási 
mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.

7. Motorkocsi-vezető
A közlekedő vonat egyszemélyi felelős vezetője. 
Feladata a motorkocsikból összeállított szerelvény, vagy vonat vezetése.

8. Motorkocsi-segédvezető
Kétszemélyes üzemmódban a motorkocsi-vezetővel együtt felelős  
a szerelvény, és a vonat továbbításáért.

9.

Vasúti járművezető 
(Villamos, dízel, gőz- és 
gőzakkumulátoros 
meghajtású)

Vasúti járművel végzett vonat- vagy tolatási mozgás, vagy a szolgálati vonat 
vontatójárművének egyszemélyi felelős vezetője.

10. Egyéb vasúti járművezető
Teher-vágánygépkocsi vagy szolgálati vonat vontatójárművének felelős 
vezetője.

11.
Metróállomási diszpécser-
járművezető (JÁDI)

A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi  
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó 
mozgólépcsőket, lifteket és berendezéseket. Kirendelés esetén járművezetői 
feladatokat lát el.

12.
Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)

A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi 
jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai 
berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek 
munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.

13. Műszakvezető diszpécser
Állomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi 
forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására 
kirendelhető.

14. Állomási diszpécser
A rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi  
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.

16. Peronőr Az állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

17. Kocsiszíni diszpécser

A kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.  
A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra,  
a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi  
a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, és a kocsiszíni ki- és beállások 
rendjét.

18. Járművezető instruktor

Az utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója. 
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával 
kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli 
esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni 
feladatok ellátására kirendelhet.

19.
Forgalmi főmérnök,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

20.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
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21.
Szakszolgálat-vezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

22.
Forgalmi csoportvezető, 
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

23.
Energiaoperátor,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

24.
Szolgálatvezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, 
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási 
tevékenységek koordinálása, és elvégzése

25.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, 
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási 
tevékenységek koordinálása, és elvégzése

26.
Technikus, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai 
irányításának ellátása. 

27.
Készenlétes, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása

28.
Vasúti munkavezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain 
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) 
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése 
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom 
biztosítása érdekében.

29.
Előmunkás, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák 
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását 
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti 
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt 
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.

30.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba 
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi 
irányítása.

31.
Műszaki diszpécser,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

 Szervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi- és épületgépészeti 
berendezéseinek felügyeletét, hibáinak elhárítását.

32.
Egyéb vasúti járművezető 
(hajtányvezető)

Motoros vagy más meghajtású hajtány, mint vasúti jármű felelős vezetése.

c) Millenniumi földalatti vasút

1. Forgalmi szolgálattevő
Forgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. 
Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint 
átruházott jogkör esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.

2. Térfelvigyázó
A térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati 
elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.

3. Tolatásvezető A tolatási mozgások irányítása
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4.

Földalatti vasúti jármű 
vezető (Villamos, 
dízel, gőz- és 
gőzakkumulátoros 
meghajtású)

A közlekedő vonat és tolatószerelvény egyszemélyi felelős vezetője.

5.
Központi forgalmi 
menetirányító

Az egész vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki  
a rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével irányítja 
és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű 
lebonyolítását.

6.
Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)

Központi diszpécser a rendelkezésére álló technikai berendezések 
segítségével irányítja és ellenőrzi az állomások utasforgalmát, üzemelteti  
a felügyelete alá tartozó berendezéseket, valamint szervezi az üzemszüneti 
munkákat.

7. Műszakvezető diszpécser
Műszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati 
elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti 
meg.

8. Peronőr Az állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.

9.
Forgalmi főmérnök,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

10.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

11.
Szakszolgálat-vezető, ha 
elsodrási határon belül 
dolgozik

12.
Forgalmi csoportvezető, 
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

13.
Energiaoperátor,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

14.
Szolgálatvezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, 
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási 
tevékenységek koordinálása, és elvégzése

15.
Technikus, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése

16.
Készenlétes, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása

17.
Előmunkás, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák 
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását 
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti 
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett 
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.

18.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

 A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba 
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi 
irányítása.
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19.
Saját géperejű vasúti 
munkagép-vezető

Millenniumi vasúti pályahálózaton a vasúti jármű önálló vezetése

20.
Vasúti 
vágánygépkocsi-vezető

21. Motoros hajtány-vezető

22. Hajtányvezető

23.
Közúti-vasúti kétéltű 
járművezető

d) Fogaskerekű vasúti pályahálózat

1. Forgalmi diszpécser

A vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők 
szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések 
kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrend szerinti 
és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében 
valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és 
irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.

2.
Fogaskerekű vasúti 
járművezető

Feladata a járművekből összeállított szerelvény, vonat vezetése.

3.
Forgalmi főmérnök,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

4.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

5.
Szakszolgálat-vezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

6.
Forgalmi csoportvezető, 
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

7.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.

8.
Kapcsolást végző műszaki 
dolgozó, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A járművek össze- és szétkapcsolása.

9.
Váltóállító, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.

10.
Jelzőőr, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.

11.
Távközlőmester, 
műszerész, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése 
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

12.
Távközlő-diszpécser,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése 
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

13.
Energiadiszpécser,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.

14.
Energiaoperátor, 
 ha elsodrási határon 
belül dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett – forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri 
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
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15.
Elektrikus, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

Pályán keletkezett – forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, 
megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen 
feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.

16.
Blokkmester, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti 
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. 
A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, 
karbantartása.

17.
Biztosító berendezési 
művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

18.
Biztosító berendezési 
műszerész, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

19.
Biztosító berendezési 
lakatos, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

20.
Biztosító berendezési 
diszpécser, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

21.
Szolgálatvezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és 

ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása és elvégzése  
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő 
lebonyolításának biztosítása érdekében.

22.
Üzemvezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

23.
Pályamester, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

24.
Vonalgondozó,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

25.
Technikus, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai 
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét

26.
Készenlétes, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, 
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása

27.
Vasúti munkavezető,  
ha elsodrási határon belül 
dolgozik

A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain 
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat) 
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, 
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom 
biztosítása érdekében.

28.
Előmunkás, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák 
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását 
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti 
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett 
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.

29.
Művezető, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat 
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba 
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi 
irányítása.

30.

Vasúti járművezető 
(Villamos hajtású, 
dízel, gőz- és 
gőzakkumulátoros)

Az önjáró fogaskerekű vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép) 
vezetője. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál 
a vonatoknál, amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül 
közlekednek, a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli 
közlekedés esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
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31.
Saját géperejű vasúti 
munkagép-vezető

Fogaskerekű vasúti jármű önálló vezetése
32.

Vasúti 
vágánygépkocsi-vezető

33. Motoros hajtányvezető

34. Hajtányvezető

35.
Közúti-vasúti kétéltű 
járművezető

Közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

 C)  Bányavasúti pályahálózat

A B

1. 

Vasúti járművezető 
(Villamos, dízel, gőz- és 
gőzakkumulátoros 
meghajtású)

A vasúti jármű üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,  
az üzembiztos állapot biztosítása.

 D)  Mozgólépcső, tolópad és fordítókorong

A B

1.
Mozgólépcső 
(mozgójárda) kezelő

A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,  
az üzembiztos állapot biztosítása.

2. Mozgólépcső-üzemvezető

3.
Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos 

állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

4.
Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,  

az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

 E)  Különleges kötöttpálya-hálózat

A B

1.

Különleges kötöttpályás 
közlekedési szakmai 
oktató, ha elsodrási 
határon belül dolgozik

A képzőszervezet, valamint a különleges kötöttpályás társaság megbízásával 
az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, 
valamint társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök 
képzési és vizsgáztatási feladatai.

 F)  Minden vasúti pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat

A B

1.
Vasútszakmai oktató 
(forgalmi, műszaki oktató)

A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben 
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti 
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és 
vizsgáztatási feladatai.

”
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7. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Egészségi alkalmassági vizsgálatnál megkívánt érzékszervi alkalmassági követelmények

 1.  Látási követelmények:
a) látásélesség segédeszközzel vagy anélkül minimum: 0,8 (jobb szem) legalább 0,3 a rosszabb szem esetében,
b) a korrekciós lencse maximális dioptriája: távollátás: +5, rövidlátás: –8,
c) közepes távolságú és közeli látás: segédeszközzel vagy anélkül megfelelő,
d) kontaktlencse használata engedélyezett,
e) normális színlátás: Ishihara teszt, szükség esetén anomaloscopos vizsgálat,
f ) látómező: normális,
g) kétoldali látás: megfelelő,
h) kontrasztérzékenység: jó,
i) progresszív szembetegség hiánya,
j) beültetett szemlencse, a  lézer nélküli vagy lézeres látóélesség-javító műtét után évente szemész szakorvosi 

ellenőrzés szükséges.
 2.  Hallási követelmények: audiológiai vizsgálattal (audiogram) kell igazolni, hogy megfelelő a  hallás 

a  telefonbeszélgetések lefolytatásához, valamint a  figyelmeztető hangjelzések és rádióüzenetek meghallásához. 
Hallókészülék használata megengedett.”

8. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R9. 7. melléklet II. Jártassági feltételek 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A „C1”, „D1”, „C”, „D” kategóriára érvényes vezetői engedélyt az kaphat, aki a „B” kategóriára érvényesített vezetői 
engedéllyel rendelkezik.”

9. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R9. 13. melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki:
„3.1. Az OT betűjelű rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet, két számjegyet és 
kötőjelet követően három (összesen 5) számjegyet tartalmaz.”
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10. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1.  Az  R15. 1.  melléklet 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek pontjában foglalt 
táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

20. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatáskörébe 
tartozó 
építményekre, 
valamint ezen 
létesítmények 
elvi építésének, 
használatba- 
vételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá 
rendeltetésük 
megváltoz- 
tatásának 
engedélyezési 
eljárása.

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, 
jellegének, 
közvetlen 
és közvetett 
hatásának 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

a) Ha a 
létesítmény helye 
magyarországi 
repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs 
ponttól számított  
5 kilométeren 
belüli kijelölésű, 
minden 
létesítmény 
létesítése esetén. 
b) Ha a létesítmény 
helye bármely 
repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs 
ponttól számított  
10 kilométeren 
belüli kijelölésű 
és 20 méternél 
magasabb 
létesítmény 
létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 
60 méternél 
magasabb 
létesítmény 
létesítése esetén.

Légiközlekedési 
hatóság
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 2.  Az R15. 1. melléklet 3. Energetikai ügyek pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)
(Másodfokon eljáró szakhatóság)

5. Hőtermelő 
létesítmények 
létesítési 
engedélyezési 
eljárása.

Annak vizsgálata, 
hogy az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, 
jellegének 
közvetlen és 
közvetett hatása 
a polgári célú 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a polgári célú 
légiközlekedés 
biztonságára 
kockázatos-e.

a) Ha  
a létesítmény helye 
magyarországi 
repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs 
ponttól számított  
5 kilométeren 
belüli kijelölésű, 
minden 
létesítmény 
létesítése esetén. 
b) Ha a létesítmény 
helye bármely 
repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs 
ponttól számított 
10 kilométeren 
belüli kijelölésű 
és 20 méternél 
magasabb 
létesítmény 
létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 
60 méternél 
magasabb 
létesítmény 
létesítése esetén.

Légiközlekedési 
hatóság

–
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 3. Az R15. 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek pontjában foglalt táblázat 7., 20., 41. és 47. sora helyébe a következő sorok 
lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés) (Bevonás és közreműködés feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság)

7. A sajátos 
építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és 
katonai célú 
építményekre 
vonatkozó 
építésügyi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárás.

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, 
jellegének 
közvetlen 
és közvetett 
hatása a polgári 
légiközlekedés 
biztonságára,  
a repülési 
eljárásokra,  
a léginavigációs 
szolgálatokra, 
továbbá  
a földi telepítésű 
navigációs 
berendezések 
működésére.

a) Bontás kivételével, ha az 
eljárás
polgári repülőtér, valamint a 
repülés biztonságát szolgáló 
földi berendezésektől mért  
5 kilométeren belüli, minden 
létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és  
20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.

Polgári célú légi- 
közlekedésre 
gyakorolt hatás 
vizsgálata 
tekintetében  
a légiközlekedési 
hatóság

–
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20. A 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. 
rendeletben kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe 
tartozó építési,
összevont, 
az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési 
eljárás.

a) A polgári célú 
repülés biztonsága 
érdekében 
az építmény 
elhelyezése, 
magassága 
közvetlen 
és közvetett 
hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

b) Az állami célú 
repülés biztonsága 
érdekében 
az építmény 
elhelyezése, 
magassága 
közvetlen 
és közvetett 
hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló földi 
berendezésektől mért  
5 kilométeren belüli, minden 
létesítmény létesítése esetén. 
Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és  
20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén 
Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.
b) A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban meghatározott 
földi berendezések 
jogszabályban meghatározott 
biztonsági övezetén belül 
létesített minden építmény 
építése esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért  
15 kilométer távolságon belül 
40 méternél, bárhol máshol 
a beépítésre szánt területen 
100 méternél, beépítésre nem 
szánt területen 50 méternél 
magasabb építmény építése, 
építménymagasságot növelő 
bővítése, kizárólag helikopter-
leszállóhellyel rendelkező 
repülőtér telkének szélétől 
mért 500 méteren belül  
40 méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot növelő 
bővítése esetén.

a) Légiközlekedési 
hatóság
b) Katonai légügyi 
hatóság
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41. A villamos- 
energia-ipari 
építésügyi 
hatósági 
engedélyezési 
eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 
382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet] 
szerinti építési 
eljárás.

A polgári célú 
repülés biztonsága 
érdekében 
az építmény 
elhelyezése, 
magassága 
közvetlen 
és közvetett 
hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló földi 
berendezésektől mért  
5 kilométeren belüli, minden 
létesítmény létesítése esetén. 
b) Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és  
20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.

Közlekedésért 
felelős miniszter

47. Az egyes sajátos 
ipari építményekre 
vonatkozó 
építésügyi 
hatósági eljárások 
szabályairól szóló 
31/2014. (II. 12.) 
Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 
31/2014. (II. 12.) 
Korm. rendelet] 
szerinti építési 
eljárás.

A polgári célú 
repülés biztonsága 
érdekében 
az építmény 
elhelyezése, 
magassága 
közvetlen 
és közvetett 
hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

a) A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló földi 
berendezésektől mért  
5 kilométeren belüli, minden 
létesítmény létesítése esetén. 
Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és  
20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén.

b) Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén.

Közlekedésért 
felelős miniszter

–
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 4.  Az R15. 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés) (Bevonás és közreműködés feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság)

37. Elektronikus 
hírközlési 
építmények 
engedélyezési 
eljárása.

A polgári célú 
repülés biztonsága 
érdekében 
az építmény 
elhelyezés, 
magassága 
közvetlen 
és közvetett 
hatásainak 
vizsgálata  
a légiközlekedésre, 
a földi telepítésű 
berendezések 
működésére és 
a légiközlekedés 
biztonságára.

a) Antenna, antennatartó 
szerkezet építése, elhelyezése 
a repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban meghatározott 
földi berendezésektől mért  
5 kilométeren belüli kijelölésű, 
minden létesítmény létesítése 
esetén. 
b) Ha a létesítmény helye 
bármely repülőtértől, 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 kilométeren 
belüli kijelölésű és  
20 méternél magasabb 
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél 
magasabb létesítmény 
létesítése esetén

Légiközlekedési 
hatóság

 5. Az R15. 1.  melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a  következő sorok 
lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási 

hatósági eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

34. A légi közlekedési 
hatóságnak  
a repülőtér légi 
közlekedés 
védelme 
szempontjából 
kis repülőtérré 
minősítése iránti 
eljárása.

A repülőtér 
megfelel-e 
a fegyveres 
biztonsági őrség 
működtetéséhez 
szükséges 
feltételeknek, 
valamint 
teljesülnek-e 
a 300/2008/EK 
rendeletben foglalt 
alapkövetelmények

Minden esetben Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóság

Országos 
Rendőr- 
főkapitányság

21 nap
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35. A légi közlekedési 
hatóságnak a 
repülőtér légi 
közlekedés 
védelme 
szempontjából 
kis repülőtérré 
minősítése iránti 
eljárása.

Hatáskörébe 
tartozó 
feladatrendszer 
alapján 
végrehajtott 
védelmi kockázat 
felmérése céljából.

Minden esetben Alkotmány- 
védelmi Hivatal

– 21 nap

 6.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő sorok lépnek,  
és a táblázat a következő 44a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási 

hatósági eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

44. A légi közlekedési 
hatóságnak 
a repülőtéri 
védelmi program, 
az ahhoz 
kapcsolódó 
belső védelmi 
minőség- 
biztosítási 
program 
és védelmi 
képzési terv 
jóváhagyására 
irányuló eljárása.

A repülőtéri 
védelmi program, 
az ahhoz 
kapcsolódó 
belső védelmi 
minőségbiztosítási 
program 
és védelmi 
képzési terv a 
légiközlekedés 
biztonságával 
kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e.

Minden esetben A repülőtér 
fekvése szerinti 
illetékes 
rendőr- 
főkapitányság, 
Budapesten és 
Pest megyében 
a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóság

Országos 
Rendőr-
főkapitányság

30 nap

44a. A légi közlekedési 
hatóságnak a 
légiközlekedés 
védelmében 
közreműködő 
szervezetek 
által készített 
védelmi program, 
az ahhoz 
kapcsolódó 
belső védelmi 
minőség- 
biztosítási 
program 
és védelmi 
képzési terv 
jóváhagyására 
irányuló eljárása.

A légiközlekedés 
védelmében 
közreműködő 
szervezetek által 
készített védelmi 
program, az 
ahhoz kapcsolódó 
belső védelmi 
minőségbiztosítási 
program 
és védelmi 
képzési terv a 
kibervédelemmel 
kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e

a légiközlekedés 
védelmében 
közreműködő 
szervezetek által 
készített védelmi 
programban a 
kibervédelmi 
intézkedések 
módosítása 
esetében

Nemzet- 
biztonsági 
Szakszolgálat 
Nemzeti 
Kibervédelmi 
Intézet

– 21 nap
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45. A légi közlekedési 
hatóságnak a 
légiközlekedés 
védelmi 
berendezések, 
eszközök 
és védelmi 
rendszerek 
üzembe 
helyezésének és 
működtetésének 
jóváhagyására 
irányuló eljárása.

A légiközlekedés 
védelmi 
berendezések, 
eszközök és 
védelmi rendszerek 
megfelelősége.

Minden esetben Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóság

Országos 
Rendőr- 
főkapitányság

21 nap

 7.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási 

hatósági eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

67. A polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatba- 
vételének 
engedélyezésére, 
a repülőtér 
létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszünte- 
tésének, valamint 
a leszállóhely 
létesítésének és 
megszünte- 
tésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá 
tartozó általános 
építmények 
építési 
engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére 
és bontására 
irányuló hatósági 
eljárás

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő 
létesítési és 
használati 
szabályoknak 
való megfelelés 
érdekében

Minden esetben A hivatásos 
katasztrófa- 
védelmi szerv 
területi szerve

A hivatásos 
katasztrófa- 
védelmi szerv 
központi 
szerve
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 8.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

76. A polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélye- 
zésére, 
létesítésének 
engedélye- 
zésére, 
használatba- 
vételének 
engedélye- 
zésére, a 
repülőtér 
létesítésének, 
fejlesztésének 
és megszünte- 
tésének, 
valamint a 
leszállóhely 
létesítésének és 
megszünte- 
tésének 
szabályairól 
szóló kormány- 
rendelet hatálya 
alá tartozó 
általános 
építmények 
építési 
engedélye- 
zésére, 
használatba- 
vételi 
engedélye- 
zésére, 
fennmaradási 
engedélye- 
zésére és 
bontására 
irányuló 
hatósági eljárás

A tevékenység 
a felszín alatti 
vizek védelmére, 
valamint az 
ívóvízbázisok 
védelmére 
vonatkozó 
szabályoknak 
a kérelemben 
foglaltak szerint 
vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e

Ha a 
tevékenység 
megkezdé- 
séhez 
környezet- 
védelmi 
engedély 
vagy egységes 
környezet- 
használati 
engedély nem 
szükséges, 
vagy az 
engedélyezési 
eljárás  
a KHVr. 
3. számú 
mellékletében 
meghatározott 
olyan 
tevékenység 
megkezdését 
vagy 
folytatását 
szolgálja, 
amely a 
Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket 
nem éri 
el, vagy a 
tevékenységre 
a Khvr.-ben 
megállapított 
feltétel nem 
teljesül –  
az V. osztályú 
repülőtér 
kivételével.

A területi 
vízvédelmi, 
vízügyi 
hatóság.

Az országos 
vízvédelmi, 
vízügyi 
hatóság
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 9.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

92. A polgári 
légiközlekedés 
védelmének 
szabályairól és  
a Légiközlekedés 
Védelmi Bizottság 
jogköréről, 
feladatairól és 
működésének 
rendjéről szóló 
kormányrendelet 
alapján védelmi 
tiszt kijelölésére 
kötelezett 
szervezetek 
védelmi tisztje, 
és a védelmi 
felelős, valamint 
a védelmi oktató 
kijelölésének és 
visszavonásának 
jóváhagyására 
irányuló eljárás.

A kijelölni 
tervezett személy 
beosztás betöltése 
során hordozott 
lehetséges 
biztonsági 
kockázati 
szintjének 
vizsgálata 
tekintetében.

Minden esetben Az Alkotmány- 
védelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási 
Központ

– 30 nap

 10.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 96. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

96. A robbanóanyag- 
kereső kutya 
és vezetője 
jóváhagyására 
irányuló eljárás.

A légi közlekedés 
védelmi 
berendezések, 
eszközök és 
védelmi rendszerek 
megfelelőségének 
kérdése.

Minden esetben Rendőrségi 
Oktatási 
és Kiképző 
Központ

Országos 
Rendőr- 
főkapitányság

21 nap
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 11.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat 99–102. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási hatósági 

eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

99. A 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási 
rendelet 
Melléklet 1.6.2. 
pontjával 
összhangban 
a szigorított 
védelmi területre 
történő belépés 
során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére 
a tiltott tárgyak 
bevitelének 
tilalma alóli 
felmentés 
megadására 
irányuló eljárás.

Abban az esetben, 
ha a bevinni 
szándékozott tiltott 
tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási 
rendelet Melléklet 
1-A. Függelékébe 
tartozik:
a tiltott tárgyak 
bevitele és 
biztonságos 
őrzése, tárolása 
feltételeinek 
való megfelelés, 
valamint annak 
elbírálása 
kérdésében, hogy  
a tiltott 
tárgy, annak 
beviteli céljára 
figyelemmel, 
kockázatot jelent-e 
a légiközlekedés 
biztonságára vagy 
a közbiztonságra

Minden esetben A repülőtér 
fekvése szerint 
illetékes rendőr- 
főkapitányság, 
Budapesten és 
Pest megyében 
a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóság

– 35 nap

100. A 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási 
rendelet 
Melléklet  
1.6.2. pontjával 
összhangban 
a szigorított 
védelmi területre 
történő belépés 
során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére 
a tiltott tárgyak 
bevitelének 
tilalma alóli 
felmentés 
megadására 
irányuló eljárás.

Abban az esetben, 
ha a bevinni 
szándékozott tiltott 
tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási 
rendelet Melléklet 
1-A. Függelékébe 
tartozik: a tiltott 
tárgyak bevitele 
és biztonságos 
őrzése, tárolása, 
felhasználása 
kérdésében, 
valamint 
terrorveszély 
kérdésében.

Minden esetben Terrorelhárítási 
Központ

– 35 nap



12192 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

101. Meghatalmazott 
ügynök, az 
ismert szállító 
és a fedélzeti 
ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója 
minősítése 
tárgyában indult 
eljárás.

A védelmi 
ellenőrzések 
végrehajtása 
szakkérdésben.

Minden esetben Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóság

Országos 
Rendőr- 
főkapitányság

45 nap

102. Meghatalmazott 
ügynök, az 
ismert szállító 
és a fedélzeti 
ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója 
minősítése 
tárgyában indult 
eljárás.

Abban  
a szakkérdésben, 
hogy az 
engedélyben 
foglaltak 
jelentenek-e 
kockázatot  
a légiközlekedés 
védelme 
szempontjából.

Minden esetben Az Alkotmány- 
védelmi Hivatal, 
az általános 
rendőrségi 
feladatok 
ellátására 
létrehozott szerv 
és a Terror- 
elhárítási 
Központ

– 45 nap

 12.  Az R15. 1. melléklet „10. Közlekedési ügyek” pontjában foglalt táblázat a következő 196. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(Közigazgatási 

hatósági eljárás)
(Szakkérdés)

(Bevonás és 

közreműködés 

feltétele)

(Elsőfokon eljáró 

szakhatóság)

(Másodfokon eljáró 

szakhatóság)

(Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

196. A 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási 
rendelet 
Melléklet 1.6.2. 
pontjával 
összhangban 
a szigorított 
védelmi területre 
történő belépés 
során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére 
a tiltott tárgyak 
bevitelének 
tilalma alóli 
felmentés 
megadására 
irányuló eljárás.

A bevitel és  
a szigorított 
védelmi 
területen történő 
munkavégzés 
során kialakuló 
biztonsági 
kockázat 
szintjének 
vizsgálata.

Minden esetben Alkotmány- 
védelmi Hivatal

– 35 nap
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A Kormány 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és l) pontjában,
a 6. alcím, valamint a  2. és 3.  melléklet tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés 
g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés 
c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4e)  bekezdés a)  pontjában és 
(4f ) bekezdésében,
a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  pedagógus-továbbképzésről, a  pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbképzésben 
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 18.  § (5)  bekezdésében  
az „ , illetve a  Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8.  §-ában 
megfogalmazott feladatokra” szövegrész.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tkr.) a következő 32. §-sal egészül ki:
„32.  § (1) Az  EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék című pályázat útján támogatott krízisközpont és titkos menedékház 
esetén a  finanszírozási szerződést az  e  rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell megkötni, illetve 
– ha finanszírozási szerződéssel rendelkező krízisközpont vagy titkos menedékház hozott létre félutas házat – 
a finanszírozási szerződést az e rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell módosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben
a) a finanszírozási szerződés megkötésére a 10. § (1)–(2a), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell,
b) a  finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy a  fenntartó csatlakozzon a  kezelő szerv elektronikus 
pályázatkezelő rendszeréhez,
c) a  fenntartó a  finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges – a  10.  § (2)  bekezdése szerinti – 
dokumentumokat az NSZI felhívásának kézhezvételét követő 20 napon belül küldi meg az NSZI-nek, és
d) a  finanszírozási szerződést a  projekt fizikai befejezésének határidejét követő naptól, de legkorábban 
2022. január 1-jétől a finanszírozási időszak végéig kell megkötni.”

4. §  A Tkr. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „pályázó” szövegrész helyébe a „fenntartó” szöveg lép.
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4. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1. alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„1. Az oktatási igazolvány
1. § Az oktatási igazolvány fajtái:
a) diákigazolvány,
b) pedagógusigazolvány.”

6. §  Az R1. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. A diákigazolvány
2.  § A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: Nkt.), a  szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény (a  továbbiakban: Szkt.) és a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: 
Nftv.) alapján kiállított diákigazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozik.
3.  § (1) A  diákigazolványok a  felsőoktatásban legfeljebb a  kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, 
a  köznevelésben, illetve a  szakképzésben legfeljebb a  kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig 
érvényesek.
(2) A  kedvezményekre való jogosultságot az  érvényesítés vagy az  Oktatási Hivatal (a  továbbiakban: adatkezelő) 
nyilvántartásából történő, a  diákigazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás 
igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás a diákigazolvány érvényességének tényét igazolja.”

7. §  Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A diákigazolványokról vezetett nyilvántartás
a) a közreműködő intézmények adatait,
b) az érvényesítő matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat
tartalmazza.”

8. §  Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az  igényelt diákigazolvány kiadásáig a  közreműködő intézmény a  jogosult kérésére az  1.  mellékletben 
meghatározott adattartalmú igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, amely igazolja a diákigazolványra, valamint 
ahhoz kapcsolódóan a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra való jogosultságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az  adatkezelő központi rendszeréből, az  adatkezelő 
hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.”

9. §  Az R1. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  jogosult az  igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően a diákigazolványára való 
jogosultsági idején belül ugyanazzal a  közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt – és a  diákigazolványon 
feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak –, diákigazolványa a továbbiakban is érvényes.”

10. §  Az R1. 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  jogosult részére az  oktatás és képzés munkarendjének megfelelő – a  (2)  bekezdésben meghatározott  – 
diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az  alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója levelező típusú 
diákigazolványra jogosult.
(4) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet 
nélkül levelező típusú diákigazolványt kell kiállítani.”

11. §  Az R1. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az OKTIG-rendszer vagy az akkreditált iskolai 
adminisztrációs rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti és továbbítja az adatkezelő felé.”
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12. §  Az R1. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igényléstől eltérő adatokat tartalmazó diákigazolvány és a  rendeltetésszerű használatra alkalmatlan 
állapotban érkezett diákigazolvány (a  továbbiakban együtt: hibás diákigazolvány) helyett a  közreműködő 
intézmény új diákigazolvány-igénylést továbbít.”

13. §  Az R1. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. A pedagógusigazolvány
40/A.  § (1) Ezen alcím vonatkozásában a  köznevelésben kiadható pedagógusigazolvány esetében adatkezelőn 
az Oktatási Hivatalt, közreműködő intézményen az Nkt. szerinti nevelési-oktatási intézményt kell érteni.
(2) A  szakképzésben kiadható pedagógusigazolványok esetében adatkezelőn a  Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatalt, közreműködő intézményen az Szkt. szerinti szakképző intézményt kell érteni.
40/B.  § A  pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a  jogosult igazolvány használatára jogosító 
jogviszonya megszűnik, és a  jogviszonya megszűnésétől számított három hónapon belül nem létesít másik, 
a pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt.
40/C.  § (1) A  pedagógusigazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e  rendeletben 
meghatározott feladatokat a 40/A. §-ban meghatározott adatkezelő látja el.
(2) Az  adatkezelő az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatát az  adatfeldolgozóval és a  közreműködő 
intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.
(3) A  pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a  pedagógusigazolványok fizikai 
előállításával, igazolványok megszemélyesítésével, logisztikájával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat, 
az  igényléssel és a  kibocsátással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat a  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: adatfeldolgozó) látja el.
40/D. § (1) Az adatkezelő pedagógusigazolvánnyal összefüggő feladatai:
a) a  közreműködő intézmények által megküldött pedagógusigazolvány igények feldolgozása, valamint 
az adatfeldolgozó részére történő továbbítása,
b) a 40/E. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,
c) a pedagógusigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás és
d) az  a)–c)  pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen 
az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése.
(2) A közreműködő intézmény
a) az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl a pedagógusigazolvány igénylésének egyes folyamataival 
kapcsolatban,
b) részt vesz a pedagógusigazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,
c) vezeti a 40/F. §-ban meghatározott nyilvántartást, és
d) kiadja a 40/H. §-ban meghatározott igazolást.
40/E.  § (1) Az  adatkezelő a  pedagógusigazolvány tekintetében a  (2)  bekezdésben meghatározott nyilvántartást 
vezet az  oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4.  mellékletében meghatározott személyes, 
valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás
a) a közreműködő intézmények adatait és
b) az igénylések beérkezésének idejét
tartalmazza.
40/F. § A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás
a) az igénylés elküldésének idejét,
b) az adatkezelő adatszolgáltatása alapján a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját és
c) a 40/H. § szerinti igazolás adatait
tartalmazza.
40/G. § (1) A pedagógusigazolvány
a) a pedagógusigazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,
b) az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott pedagógusigazolvány helyett,
c) az  Nkt. 63.  § (3)  bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba 
helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül
igényelhető.
(2) A jogosultnak egyidejűleg csak egy érvényes pedagógusigazolványa lehet.
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(3) A pedagógus, illetve az oktató egyidejűleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya esetén 
az  az intézmény a  közreműködő intézmény, amelyben a  pedagógus vagy az  oktató a  munkaideje nagyobb 
hányadát teljesíti. Ha ez  nem állapítható meg, akkor az  az intézmény a  közreműködő intézmény, amelyikkel 
a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.
40/H.  § (1) Az  igényelt pedagógusigazolvány kiadásáig a  közreműködő intézmény a  jogosult kérésére 
az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki, amely igazolja a pedagógusigazolványra, valamint 
ahhoz kapcsolódóan a 40/I. §-ban meghatározott kedvezményekre való jogosultságot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes, és kizárólag az adatkezelő központi 
rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.
40/I. § A pedagógusigazolvány
a) az  Nkt. 63.  § (1)  bekezdés j)  pontjában szabályozott kedvezmények, illetve a  kedvezményes szakkönyvvásárlás 
igénybevételére való jogosultságot és
b) a  pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való 
jogosultságot
igazolja.
40/J. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.
(2) A  közreműködő intézmény az  igényléstől számított 8 napon belül az  adatkezelő által meghatározott módon 
a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti, és továbbítja azt az adatkezelő részére.
(3) Az adatkezelő – az adatfeldolgozó útján – gondoskodik az igazolvány elkészítéséről és kézbesítéséről.
(4) A  pedagógusigazolvány-igénylés akkor érvényes, ha az  igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel 
az  adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A  közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás 
módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.
(5) A 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére akkor állítható ki a pedagógusigazolvány, ha a jogosult 
igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba.
(6) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a  40/G.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti jogosult részére, 
valamint a  KIR-ben nem szereplő, az  Nkt. 96.  § (1)  bekezdésében meghatározott intézményekben az  Nkt. 63.  § 
(3)  bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az  Oktatási Hivatal 
minősül közreműködő intézménynek.
(7) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a  KIR-ben szereplő, az  Nkt. 96.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott intézményekben, valamint az Nkt. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményben az Nkt. 63. § 
(3)  bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, a  munkáltató minősül 
közreműködő intézménynek.”

14. §  Az R1. 42. § (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 790/2021. (XII. 27.)  
Korm. rendelet hatálybalépésekor pedagógusigazolványra jogosult személyek részére igénylés nélkül, első 
alkalommal térítésmentesen kell kibocsátani a pedagógusigazolványt.”

15. §  Az R1.
 1. 4. § (1) bekezdésében az „Az oktatási igazolványok” szövegrész helyébe az „A diákigazolványok” szöveg,
 2. 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, 5.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdés 

l) pontjában, valamint 7. § (2) bekezdés c) és f ) pontjában az „az oktatási igazolványok” szövegrész helyébe 
az „a diákigazolványok” szöveg,

 3. 5. § (2) bekezdésében az „Az oktatási igazolvánnyal” szövegrész helyébe az „A diákigazolvánnyal” szöveg,
 4. 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „az igazolványok” szövegrész helyébe az „a diákigazolványok” szöveg,
 5. 6. §-ában az „Az oktatási igazolvány” szövegrész helyébe az „A diákigazolvány” szöveg,
 6. 6. § a)–c) pontjában, 7. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (1) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 

34. § (6) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés a), b) pontjában és 36. § (5) bekezdésében az „oktatási igazolvány” 
szövegrész helyébe a „diákigazolvány” szöveg,

 7. 6. § d) pontjában az „oktatási igazolványa” szövegrész helyébe a „diákigazolványa” szöveg,
 8. 7. § (1) bekezdésében az „oktatási igazolvánnyal” szövegrész helyébe a „diákigazolvánnyal” szöveg,
 9. 7.  § (1)  bekezdés b), e), j)  pontjában, 7.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában, 9.  § c), f )–h)  pontjában, 34.  § 

(6)  bekezdésében, 36.  § (8)  bekezdésében és 38/A.  § (1), (3), (4)  bekezdésében az „az oktatási igazolvány” 
szövegrész helyébe az „a diákigazolvány” szöveg,
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10. 7. § (1) bekezdés d) pontjában az „a 8. §-ban” szövegrész helyébe az „e rendeletben” szöveg,
11. 7.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „az oktatási igazolvánnyal” szövegrész helyébe az „a diákigazolvánnyal” 

szöveg,
12. 7.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az „az oktatási igazolványhoz” szövegrész helyébe az „a diákigazolványhoz” 

szöveg,
13. 7. (1)  bekezdés l)  pontjában, 10.  § (2)  bekezdésében és 36.  § (8)  bekezdésében az  „az oktatási 

igazolványokhoz” szövegrész helyébe az „a diákigazolványokhoz” szöveg,
14. 7. § (2) bekezdés d) pontjában az „oktatási igazolványokat” szövegrész helyébe a „diákigazolványokat” szöveg,
15. 10. § (1) bekezdésében az „Oktatási igazolvány” szövegrész helyébe a „Diákigazolvány” szöveg,
16. 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 12. § (1) bekezdésében az „az oktatási igazolványra” szövegrész helyébe 

az „a diákigazolványra” szöveg,
17. 10.  § (2)  bekezdésében és 38.  § (2)  bekezdésében az  „oktatási igazolványt” szövegrész helyébe 

a „diákigazolványt” szöveg,
18. 21. § (1) bekezdés a) pontjában a „képzés tényleges” szövegrész helyébe a „képzés, mindennapos testnevelést 

kiváltó sportfoglalkozás tényleges” szöveg,
19. 32. §-ban az „az oktatásiigazolvány-igénylést” szövegrész helyébe az „a diákigazolvány-igénylést” szöveg,
20. 34. § (5) bekezdésében az „oktatási igazolvány” szövegrészek helyébe a „diákigazolvány” szöveg,
21. 38.  § (1)  bekezdésében és 38/A.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatási igazolványt” szövegrész helyébe  

az „a diákigazolványt” szöveg,
22. 38. § (1) bekezdésében az „oktatási igazolványának” szövegrész helyébe a „diákigazolványának” szöveg,
23. 38. § (3) bekezdésében az „oktatási igazolványok” szövegrész helyébe a „diákigazolványok” szöveg,
24. 38/A.  § (4)  bekezdésében az „oktatásiigazolvány-igénylést” szövegrész helyébe a „diákigazolvány-igénylést” 

szöveg,
25. 40. § (1) bekezdésében az „a matrica” szövegrész helyébe az „az érvényesítő matrica” szöveg,
26. 40. § (2) bekezdésében az „az oktatási igazolványigénylést” szövegrész helyébe az „a diákigazolvány-igénylést” 

szöveg,
27. 40. § (2) bekezdésében az „oktatási igazolványát” szövegrész helyébe a „diákigazolványát” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. alcímének címe,
b) 5. § (1) bekezdése,
c) 6. § e)–g) pontja,
d) 3. alcímének címe,
e) 9. § i) pontja,
f ) 4. alcímének címe,
g) 10. § (1) bekezdés c) pontja,
h) 11. § (1) és (5) bekezdése,
i) 5., 6., 7., 8. alcímének címe,
j) 9., 10., 11. alcíme,
k) 15., 16. alcímének címe,
l) 35. § (4) bekezdése,
m) 17., 18. alcímének címe,
n) 42. § (3) bekezdése,
o) 42. § (7) bekezdése.
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5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

17. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 37/C. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
(A kérelmet
az átlagbér alapú támogatásra vonatkozóan)
„ae) a  diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok vagy a  legalább érettségi végzettséggel rendelkező, 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak becsült átlaglétszáma,”
(alapján, a miniszter és a kincstár által közösen meghatározottak szerint és a kincstár honlapján közzétett adatlapon kell 
benyújtani köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladatellátási helyenként, a  nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében intézményenként.)

18. §  Az R2. 37/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  fenntartó a  diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok vagy a  legalább érettségi végzettséggel 
rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámát feladatellátási helyenként adja meg. 
A  részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok és segítők esetében a  munkaidejük teljes munkaidőhöz 
viszonyított arányában egy tizedesre kerekítve kell megállapítani az átlaglétszámot.”

19. §  Az R2. 37/M. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat
a) ha az igényelt támogatásokról a fenntartó a tárgyév június 30-áig vagy október 31-éig lemond,
b) kétszerese, ha
ba) a visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik, vagy
bb) a  jogosulatlan igénybevételt az  Igazgatóság a  37/O.  § szerinti ellenőrzés során vagy az  Állami Számvevőszék 
által végzett ellenőrzés alapján állapítja meg.”

20. §  Az R2.
 1. 37/D. § (2) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, új feladatellátási hely” szöveg,
 2. 37/F.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „a nemzetiségi pótlékban” szövegrész helyébe az  „a nemzetiségi 

pótlékban, a diabétesz ellátási pótlékban” szöveg,
 3. 37/I.  § (2)  bekezdésében az „Igazgatóságot és” szövegrész helyébe az „Igazgatóságot, és ha a  megszűnés 

a fenntartó minden köznevelési tevékenységre vonatkozik, akkor” szöveg,
 4. 37/L.  § (1)  bekezdésében az „a minősített pedagógusok, tényleges foglalkoztatási idejét figyelembe véve 

a teljes munkaidőre számított létszáma alapján számol el” szövegrész helyébe az „a minősített pedagógusok, 
a  nemzetiségi pótlékban, a  diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok, valamint a  nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a  tárgyévi tényleges foglalkoztatási 
idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított éves átlaglétszáma alapján számol el” szöveg,

 5. 37/L.  § (5)  bekezdésében az  „elszámolási kötelezettségének nem teljes körűen” szövegrész helyébe 
az „elszámolási kötelezettségének nem” szöveg,

 6. 37/N. § (3) bekezdésében és 37/R. § (3) bekezdésében a „pótlékot” szövegrész helyébe a „kamatot” szöveg,
 7. 37/N.  § (4)  bekezdésében a  „havi összeg” szövegrész helyébe a  „havi összeg nem lehet kevesebb, mint 

a fenntartó havi támogatásának 20%-a, amely” szöveg,
 8. 37/N.  § (4a)  bekezdésében a  „napjára” szövegrész helyébe a  „napjára, valamint az  azt megelőző 

harminc napra” szöveg,
 9. 37/N. § (5) bekezdésében a „pótlékfizetési” szövegrész helyébe a „kamatfizetési” szöveg,
10. 37/N. § (6) bekezdés a) pontjában és 37/R. § (3) bekezdésében a „pótlék” szövegrész helyébe a „kamat” szöveg,
11. 37/R. § (3) bekezdésében a „pótlékkal” szövegrész helyébe a „kamattal” szöveg,
12. 37/R. § (4a) bekezdésében az „összeget az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „összeget a kincstár Budapesti 

és Pest Megyei Igazgatósága” szöveg,
13. 16/G. alcím címében az  „erkölcstanoktatás” szövegrész helyébe az  „erkölcstanoktatás, valamint 

a hittanoktatás” szöveg,
14. 37/S.  § (1)  bekezdésében a  „tankönyvtámogatás” szövegrész helyébe a  „tankönyvtámogatás, valamint 

a hittanoktatás átlagbér alapú támogatásának” szöveg,
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15. IV. Fejezet címében az  „AZ ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL FOLYTATOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS” 
szövegrész helyébe az „A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK” szöveg,

16. 38. § (1) bekezdésében az „illetékes kormányhivatal” szövegrész helyébe az „eljáró hatóság” szöveg,
17. 40. § (1), (2) és (6) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg,
18. 40. § (6) bekezdésében az „illetve a kormányhivatal által” szövegrész helyébe az „illetve az általa” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R2.
a) 37/M. § (4) és (5) bekezdése,
b) 37/S. § (2) bekezdése.

6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
1. § (2a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A 3–4/A. alcímben foglalt rendelkezéseket – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – alkalmazni kell)
„d) az  Nkt. 35/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő, illetve hittant 
oktató személyre,”
(ha az érintett a pedagógus előmeneteli rendszerben önkéntes elhatározásából vesz részt.)

23. §  Az R3. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a  Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ennek során 
az osztatlan pedagógusképzésben végzett pedagógust akkor is a Pedagógus I. fokozat 2. fizetési kategóriájába kell 
sorolni, ha nem rendelkezik két év, a fizetési kategória megállapításánál beszámítandó idővel.”

24. §  Az R3. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  sikeres minősítési eljárás alapján a  pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni. Ennek során 
az osztatlan pedagógusképzésben végzett pedagógust akkor is a Pedagógus II. fokozat 4. fizetési kategóriájába kell 
sorolni, ha nem rendelkezik nyolc év, a fizetési kategória megállapításánál beszámítandó idővel.”

25. § (1) Az R3. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a  gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell 
elfogadni)
„c) a  legalább heti 10 tanóra, foglalkozás megtartásával járó óraadói megbízásra szóló megbízási szerződés 
keretében,”
(eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét.)

 (2) Az R3. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés 
szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az  (1) és 
(2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett, legalább hat év munkaviszony jellegű 
jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, 
és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. Ennek során a pedagógust akkor is a Pedagógus I. fokozat 2. fizetési 
kategóriájába kell sorolni, ha nem rendelkezik két év, a fizetési kategória megállapításához beszámítandó idővel.”

26. §  Az R3. 6/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdésben, valamint a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a  pedagógus 
egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a szerződésben vagy kinevezésben 
foglalt heti munkaidő az  Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő 
huszonöt százalékát elérte, ezt az  időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként. Ez  a  szabály megfelelően 
alkalmazandó abban az esetben is, ha a pedagógus egyidejűleg több óraadói megbízási szerződés alapján végzett 
munkát úgy, hogy ezek alapján összesen legalább heti tíz órát, foglalkozást tartott. A részmunkaidős és az óraadói 
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foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött heti munkaidő időtartama összeszámítható, és ha így eléri a  legalább heti 
10 órát, ezt az időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként.”

27. §  Az R3. 15/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a nevelési-oktatási intézményben 
nem áll alkalmazásban olyan fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki a  gyakornok 
mentorálását elláthatná – az  intézményvezető kérésére más nevelési-oktatási intézmény vagy a  pedagógiai 
szakszolgálati intézmény vezetője a mentori feladatok ellátására fejlesztőpedagógus munkakörben foglalkoztatott, 
a  (2)  bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy az  ilyen 
formában együttműködő intézmények fenntartója azonos legyen, vagy az együttműködő intézmények fenntartója 
között létrejött megállapodás ezt előírja.
(3b) Gyógypedagógus, konduktor munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a  nevelési-oktatási 
intézményben nem áll alkalmazásban olyan gyógypedagógus, konduktor szakképzettséggel rendelkező személy 
pedagógus-munkakörben, aki a  gyakornok mentorálását elláthatná – az  intézményvezető kérésére más nevelési-
oktatási intézmény vagy az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat vezetője a  mentori feladatok 
ellátására gyógypedagógus, konduktor munkakörben foglalkoztatott, a  (2)  bekezdésben meghatározott feltétellel 
rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy az  ilyen formában együttműködő intézmények fenntartója 
azonos legyen, vagy az együttműködő intézmények fenntartója között létrejött megállapodás ezt előírja.”

28. §  Az R3. 33/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A honvédelmi alapismeretek tantárgyat az is taníthatja, aki az iskolai nevelés-oktatás kilencedik–tizenkettedik 
évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 
továbbá legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította 
a  honvédelmi alapismeretek tantárgy vagy a  katonai alapismeretek tantárgy oktatásához szükséges elméleti és 
módszertani ismereteket.”

29. §  Az R3. 33/D. § b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(Ha nincs a  képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, határozatlan időre alkalmazható, továbbá 
köznevelési szakértői tevékenységet végezhet
alapfokú művészeti iskola)
„bc) cirkuszművészeti képzésben az, aki Artista I. szakképesítéssel”
(rendelkezik.)

30. §  Az R3. 33/O. §-a a következő e) ponttal egészül ki
(Az e rendeletben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben foglalkoztatható)
„e) általános iskolában technika, életvitel és gyakorlat tantárgy oktatására, aki háztartásökonómia–életvitel szakos 
tanári”
(végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.)

31. §  Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

32. §  Az R3. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

33. §  Az R3.
a) 3.  § (3)  bekezdésében a „minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető” szövegrész helyébe 

a „minősítési eljárás megismételhető” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „intézménynél” szövegrész helyébe az „intézménynél, továbbá a Pedagógus II. fokozat 

elérését célzó minősítési eljárásban részt vevő, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő” szöveg,
c) 16.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a „középfokú iskolai oktatásban” szövegrész helyébe a „középfokú iskolai 

oktatásban, fejlesztő nevelésben-oktatásban” szöveg,
d) 17/A.  § (6) és (7)  bekezdésében, valamint 37.  § (1a)  bekezdésében a  „huszonöt” szövegrész helyébe 

a „tizennyolc” szöveg,
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e) 28. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Nkt. 3. mellékletében” szövegrész helyébe 
az „a 6. mellékletben” szöveg,

f ) 33/O. § b) pontjában a „tanári” szövegrész helyébe a „tanári, háztartásökonómia–életvitel szakos tanári” szöveg
lép.

34. §  Hatályát veszti az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 18. sora.

7. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló  
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a  tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt feladatok ellátására]
„c) tankönyvek előállításáért felelős gazdasági társaságként az  ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot”
(jelöli ki.)

36. §  Hatályát veszti az R4.
a) 2. alcíme,
b) 9/E. § (6) bekezdése.

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

37. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XIII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

38. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat C:2 mező a) pontjában a „hét” szövegrész helyébe a „nyolc” 
szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5–16. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.52. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.52. diákigazolvány;”
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2. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K

1 Munkakör megnevezése A B C D E F G H I J)

3
óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, 
szakszolgálati titkár

* * * *

 2. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a–20c sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K

1 Munkakör megnevezése A B C D E F G H I J)

20a gyógytornász * * * * *

20b gyermek- és ifjúságvédelmi felelős * * * * *

20c iskolai szociális munkás * * * * *

3. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/

Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

9
Alapfokú művészeti iskola 
zeneművészeti ág

szakmai tantárgyat tanító tanár
a művészeti tárgynak megfelelő 
szakirányú tanár vagy művész 
vagy előadóművész

 2. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/

Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

10
Alapfokú művészeti iskola  
(szín- és bábművészeti, képző- és 
iparművészeti, táncművészeti ág)

szakmai tantárgyat tanító tanár
a tanszaknak megfelelő 
szakirányú felsőfokú végzettség és 
szakképzettség
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 3. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C

1
A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/

Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

19
gyógypedagógus (beleértve 
a logopédia szakon, szakirányon 
végzett gyógypedagógust is)

a sajátos nevelési igény 
típusának és súlyosságának 
megfelelő szakon, szakirányon 
végzett gyógypedagógus, 
gyógypedagógiai tanár, 
gyógypedagógiai terapeuta,
speciális pedagógia szakos tanár 
és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár vagy 
okleveles logopédus és a sajátos 
nevelési igény típusának és 
súlyosságának megfelelő 
szakon, szakirányon végzett 
gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógiai terapeuta

4. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XIII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:

„20. Köznevelési ügyek

A B C D E F

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés

Bevonás és 

közreműködés 

feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje

2.

A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 40. § 
(1) bekezdése szerinti 
köznevelési intézmény 
működési engedélyének 
kiadásával kapcsolatos 
eljárások.

Köznevelési 
intézmény 
feladatellátási 
helyén szükséges 
közegészségügyi 
előírások 
betartásával, 
a gyermekek, 
tanulók 
biztonságos 
neveléséhez, 
oktatásához 
való feltételek 
teljesítésével 
kapcsolatos 
szakkérdés, döntés.

Minden 
esetben.

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
hivatala.

– –
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3.

A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 40. § 
(1) bekezdése szerinti 
köznevelési intézmény 
működési engedélyének 
kiadásával kapcsolatos 
eljárások.

Köznevelési 
intézmény 
feladatellátási 
helyén szükséges 
tűzvédelmi 
előírások 
betartásával, 
a gyermekek, 
tanulók 
biztonságos 
neveléséhez, 
oktatásához 
való feltételek 
teljesítésével 
kapcsolatos 
szakkérdés, döntés.

Minden 
esetben.

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi 
szerve.

– –

”

A Kormány 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi  
LXXVI. törvény 53. § e), f ) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„i) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási 
ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) Az R1. 16. § (9) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a  közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a  96/71/EK 
irányelv és a  2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a  2006/22/EK irányelvnek a  végrehajtási 
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,  
2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R1. 2.  § nyitó szövegrészében az „A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés a)  pontjához kapcsolódóan” szövegrész helyébe  
az „A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan” szöveg lép.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jó hírnév követelménye a  jó hírnévre alkalmasságot megszüntető cselekmény [1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1071/2009/EK rendelet) 6. cikk, (EU) 2016/403 bizottsági rendelet  
I. Melléklet] elkövetését megállapító határozat véglegessé válását, valamint a  jó hírnévre alkalmasságot 
megszüntető esemény bekövetkezését követő egy év leteltét követően a  10.  §-ban meghatározott eredményes 
írásbeli és szóbeli vizsga teljesítéséig nem teljesül.”

5. §  Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § Az  1071/2009/EK, az  1072/2009/EK és az  1073/2009/EK rendeletben meghatározott, a  tagállamot terhelő 
jelentéstételi, tájékoztatási és a  tagállamok illetékes hatóságai közötti igazgatási együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettséget – mint nemzeti kapcsolattartó – a  közlekedési hatóság teljesíti. A  közlekedési 
hatóság a  kötelezettség teljesítéséről – a  jelentés vagy a  tájékoztatás másolatának megküldésével – egyidejűleg 
tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert.”

6. §  Az R2. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Valamely tagállamban székhellyel rendelkező, fuvarozást végző gazdálkodó szervezetnek bármely megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépjárművel Magyarország területén, kombinált szállítási műveletek részét képező
a) kezdeti,
b) végső, valamint
c) kezdeti és végső
közúti szállítási szakaszon végzett tevékenységére az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét 
kell alkalmazni.”

7. §  Az R2. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott tehergépjárműnek Magyarország területén, 
kombinált szállítási műveletek részét képező
a) kezdeti,
b) végső, valamint
c) kezdeti és végső
közúti szállítási szakaszon végzett tevékenysége kabotázsnak minősül.”

8. §  Az R2. 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkező, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet 
részére, annak kérelmére a  2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj 
ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt és árutovábbítási közösségi 
engedélyt ad ki.”

9. §  Az R2. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az  e  rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet és az  1071/2009/EK rendeletnek, 
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az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel 
történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”

10. § (1) Az R2. 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés a) pontjában, 19. § (1) bekezdésében, 
22/A. §-ában és 25. § (1) bekezdésében a „3,5 tonnát” szövegrész helyébe a „2,5 tonnát” szöveg lép.

 (2) Az R2. 25. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésében” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése.

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, 
valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség 
teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„l) a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 561/2006/EK és a  165/2014/EU 
rendelet és a 2002/15/EK határozat végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, az  Európai Parlament és a  Tanács 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelve 8.  cikkében 
meghatározott feladatok ellátására,
m) a  közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a  96/71/EK 
irányelv és a  2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a  2006/22/EK irányelvnek a  végrehajtási 
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az  1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020. július 15-i 2020/1057 irányelve 1. cikk (14) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátására,
n) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK 
rendelete 18. cikk (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.”

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § és a 14. § (1) bekezdése 2022. február 2-án lép hatályba.
 (3) Az 1–3. §, a 4. §, az 5. §, a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 10. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet  

2022. február 21-én lép hatályba.
 (4) A 10. § (1) bekezdése és a 11. § 2022. május 21-én lép hatályba.

14. § (1) Ez  a  rendelet a  közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak 
a  96/71/EK irányelv és a  2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a  2006/22/EK irányelvnek 
a  végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az  1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikkének való 
megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti 
fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15–19. sorral egészül ki:

[Sor- 

szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság 

foka (RSJ = 

rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ = 

nagyon súlyos 

jogsértés, SJ = 

súlyos jogsértés 

EJ = enyhébb 

jogsértés)

A bírság 

összege, 

forintban

A bírságolással 

érintett cselekmény, 

mulasztás 

elkövetéséért 

felelőssé tehető]

15.
A 2. § a)–e), g), h), k) pontjában felsorolt jogszabályokban foglalt 
előírásokat sértő fuvarozási szolgáltatások megrendelése

SJ 400 000 feladó, megbízó

16.
A tagállami gazdálkodó szervezet elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot 
benyújtani

NSJ 300 000 szállító

17.
A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan nyújtja be a kiküldetési 
nyilatkozatot

NSJ 200 000 szállító

18.
A külföldi járművezető nem tudja bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez 
szükséges információkat a közúti ellenőrzés során

NSJ 200 000 járművezető

19.
Ugyanazzal a gépjárművel vagy járműszerelvény esetében ugyanazon 
jármű gépjárművével kabotázsművelet végrehajtása a kabotázsművelet 
végét követő négy napon belül

NSJ 300 000 szállító

A Kormány 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 11.  § c)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia 
Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített 
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § 
(5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi 
és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a  környező 
utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a  minősített adatot, az  ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes 
kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. 
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
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„4/A. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat B:2–16. mezőjének 38a. pontja szerinti, a „Garibaldi köz” tárgyú beruházás 
részeként megvalósuló térszín alatti elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőhelyek és a  töltés idejére 
igénybe vehető parkolóhelyek (a továbbiakban: mélygarázs) tekintetében
a) ha az a közforgalom részére nem kerül megnyitásra, a beruházó mentesül a mélygarázsból a terepszintre feljutás 
akadálymentes kialakítására, valamint az illemhely és pelenkázó létesítésére vonatkozó építésügyi előírások alól, és
b) az e  rendelettel megállapított országos vagy helyi építési követelményektől való eltérés engedélyezésére 
vonatkozó eljárást nem kell külön eljárásban lefolytatni.”

2. §  Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 792/2021. 
(XII. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A.  §-át és 1.  mellékletében foglalt táblázat 
Módr3.-mal módosított B:2–16. mezőjét a  Módr3. hatálybalépésekor  folyamatban lévő hatósági eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:2–16. mezőjében a  „38. 24698/2 (Garibaldi köz),” szövegrész helyébe 
a „24698/2 (Garibaldi köz, az  alatta elhelyezkedő pincével), 38a. 24707/0/A/003 (a  Garibaldi utca 1. szám alatti 
társasház Garibaldi köz alatti pincéje),” szöveg lép.

2. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora.

3. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Budavári Palota területén, valamint a  De la Motte-palotát érintően a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/F. § (8) bekezdése szerinti rámpa, lépcső vagy egyéb szintemelés 
építéséhez szükséges, a  Beruházások megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében 
a közterületen elhelyezkedő fás szárú növények kivágása tárgyában lefolytatott hatósági eljárásban az érintett fás 
szárú növénnyel rendelkezni jogosult öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha e határidőn belül nem nyilatkozik, akkor 
a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(4) A  közterületen elhelyezkedő fás szárú növények tekintetében a  kivágás helyett – amennyiben erre az  építtető 
vagy az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult nyilatkozata alapján lehetőség van – a  fás szárú növény 
áttelepítését is elrendelheti a  hatóság, az  építtető vagy az  érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult 
rendelkezése alatt álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlan területére.”

6. §  Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 5/B. § (3) és (4) bekezdését, valamint 
1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §  Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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4. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

8. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) a következő 6/F. §-sal egészül ki:
„6/F. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, 
kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató-, kereskedelmi szállásszolgáltató és azokat kiegészítő 
egyéb rendeltetésű építmények, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, 
kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, 
továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az  eredeti architektúra visszaállítása érdekében az  eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- 
és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az  elbontott tagozatok visszaépítése, illetve a  meglévő épületek 
felújítása, új épületek kialakítása, valamint az  ezzel összefüggésben a  korszerű munkakörülményeket biztosító 
épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok 
alkalmazandók:
1. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,
2. a beruházás során rekonstrukcióra kerülő épület eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó 
beruházások során nem kell a  helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet 
készíteni,
3. az előkert, oldalkert, hátsókert mérete 0 méter,
4. a magánút telekszélessége legalább 5 méter,
5. a beépítésnek nem akadálya a  közvetlen közterületről vagy magánútról gépjárművel történő közvetlen 
megközelítés hiánya,
6. kerítés a bekötő vagy összekötő út úttengelyétől számított legalább 6 méterre helyezhető el,
7. az épület- és építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,
8. az építmény megengedett legmagasabb pontja 15 méter,
9. a beruházással érintett ingatlanok esetében a  szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak 
meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, 
maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is,
10. a beruházással érintett épületek, építmények a  telekhatárokat keresztezhetik a  telekalakítási engedélyek 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,
11. legnagyobb beépítési mérték a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
10%,
12. terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú 
ingatlanok esetében 10%,
13. lapos, vagy 15 foknál alacsonyabb hajlásszögű tető esetén zöldtetőt, vagy más, táji karakterbe, illetve az épület 
eredeti architektúrájához illő anyagú tetőzetet lehet kialakítani,
14. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- 
és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,
15. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
16. a közművesítettség követelménye közműpótlók alkalmazásával biztosítható.
(3) A  helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a  beruházással összefüggő 
fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó építési- és használatbavételi engedély kiadásának nem lehet 
a feltétele.
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(4) Az egy időben vagy több ütemben megvalósuló építési tevékenység vonatkozásában több ingatlanra is kiadható 
az építési engedély.
(5) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43.  § (5c)  bekezdésében foglaltakon kívül a  műemlék részlegesen 
lebontható akkor is, ha az  ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az  ingatlan méltó és fenntartható használatához, 
valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek 
aránytalan sérelme nélkül, a  műemléki jelleg megtartása és a  védelmet megalapozó általános műemléki érték 
érvényesülése mellett elvégezhetők.”

9. §  Az R3. a következő 48. §-sal egészül ki:
„48.  § E  rendeletnek az  egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr40.) megállapított 1.  § (3)  bekezdését, 3.  § (3) és 
(5) bekezdését, 6/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 66. sorát a Módr40. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §  Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  Az R3.
a) 1. § (3) bekezdésében az „59., 60., 63. és 64. sora” szövegrész helyébe az „59., 60., 63., 64. és 66. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „60–64. sora” szövegrész helyébe a „60–64. és 66. sora” szöveg,
c) 3. § (5) bekezdésében az „58. sora” szövegrész helyébe az „58. és 66. sora” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

 1.  A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását szolgáló, 
kiemelten közérdekű beruházások felsorolása

A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás 

megvalósításához 

szükséges közterület-

használat időtartama

2.

A Miniszterelnökség budavári 
elhelyezését biztosító, a Budai 
Várban található Karmelita 
kolostor felújítása és átépítése

Budapest I. kerület, belterület 
6459 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6461 és 

6464 helyrajzi számú 
ingatlan

–

3.
A Királyi Palotához tartozó 
egykori Lovarda újraépítése 
eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

– –

4.
Az egykori Főőrség 
épületének újraépítése eredeti 
helyén

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

– –
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5.
A Stöckl-lépcső újraépítése 
eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

– –

6.

Akadálymentes közlekedési 
tengely létesítése: a Palota út – 
Csikós udvar – Hunyadi udvar 
teraszai között (Tabáni lift I–II.)

Budapest I. kerület, belterület 
6351 és 6452/4 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2 
helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 04. 30.

7. Ybl-támfal helyreállítása
Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 06. 03.

8.
A Karakas Pasa tornyának 
a rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 06. 03.

9.

A Buzogány torony, az ide 
vezető Gyilokjáró és az Újvilág 
kert egykori állapotának 
helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6452/3 
helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 11. 01. – 
2026. 05. 31.

10.
A Csikós udvar és a Hunyadi 
udvar között feljáró rámpa 
újraépítése

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 06. 03.

11.
Várgarázs I. (projektszámozás 
szerint 2.) befejezése, 
középkori támfal stabilizálása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4, 6452/5 és 6452/6 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2021. 01. 31. – 
2023. 07. 31.

12.

A Nyugati kert (Csikós udvar) 
alatti mélygarázs közvetlen 
közelében további mélygarázs 
(Várgarázs II.) kialakítása, 
Fehérvári rondella és Nyugati 
kert rekonstrukció

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4, 6452/5 és 6452/6 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2021. 03. 26. – 
2025. 11. 03.

13.

A Habsburg Ottó Alapítvány 
elhelyezése, a Budavári Palota 
„D” épületrész földszintjének 
felújítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

-
2020. 10. 21. – 
2023. 11. 30.

14.
A Budavári palota déli 
összekötő szárnya és Szent 
István-terem helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

-
2020. 10. 21. – 
2023. 08. 20.

15.
Erzsébet pergola 
rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/3 és 6452/4 helyrajzi 
számú ingatlan

-
2020. 10. 21. – 
2024. 05. 01.

16.

Budavári Palota teljes műszaki 
felmérése, a használathoz 
szükséges sürgős beruházások 
előkészítése és kivitelezése, 
OSZK gyorslift fejlesztése

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351 
helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 12. 31.

17.

A Budai Palota „A” „B”, „C”, 
„D”, „E” és „F” épület külső 
rekonstrukciója, illetve 
belső tereinek műemléki 
rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351 
helyrajzi számú 

ingatlan

2024. 12. 01. – 
2030. 12. 31.
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18.
A Budai Palotanegyed 
közműveinek felmérése, 
terveztetése és kiváltása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/2, 6452/3, 6452/4, 
6452/5, 6452/6, 6456/1, 6461, 
6462, 6464 és 6516 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351, 6457, 

6459, 6514, 7124/2, 
7139, 7140 és 14363/1 

helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 
2023. 09. 30.

19.

Hidegenergia központ 
fejlesztése II. ütem: a Budavári 
Palotanegyed hűtővíz ellátó 
rendszerének rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4, 6452/5, 6452/6, 
6456/1, 6462, 6464 és 6516 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6457, 6459, 

6461 és 14363/1 
helyrajzi számú 

ingatlan

2020. 10. 21. – 
2022. 05. 15.

20.

A Budai Palotanegyed 
várfalainak felmérése, 
tervezése, helyreállításának 
kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6330, 6331, 6452/2, 6452/3, 
6452/4, 6452/5, 6452/6, 
6456/1, 6458, 6515, 14362, 
14363/1, 14369, 14371/1 
és 14371/2 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2, 
14339/3, 14363/2, 

14365, 14367, 14368, 
14370, 14372 és 

14373/2 helyrajzi 
számú ingatlan

2020. 10. 21. – 
2026. 05. 31.

21.

A Budai Palotanegyed 
várkertjeinek, közterületeinek 
felmérése, tervezése, 
kivitelezése, üzemeltetésre 
felkészítése

Budapest I. kerület, belterület 
6331, 6452/2, 6452/3, 6452/4, 
6452/5, 6452/6, 6456/1, 6461, 
6464, 14358, 14359, 14360, 
14361, 14362, 14363/1, 14369, 
14371/1 és 14371/2 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6335, 
7124/2, 14339/3, 
14363/2 és 14365 

helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 
2026. 05. 31.

22.
Turisztikai célú területrendezés 
és infrastruktúra elemek 
kialakítása több helyszínen

Budapest I. kerület, belterület 
6330, 6331, 6452/2, 6452/3, 
6452/4, 6452/5, 6452/6, 
6456/1, 6458, 6459, 6461, 
6462, 6464, 6471, 6515, 6516, 
6546, 14359, 14360, 14361, 
14362, 14363/1, 14369, 
14371/1 és 14371/2 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6514 és 

7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 
2022. 11. 13.

23.
Egykori Külügyminisztérium 
épületének újjáépítése, 
tervezése, kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6516 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6514, 6518 
és 14339/3 helyrajzi 

számú ingatlan

2021. 04. 01. – 
2025. 12. 31.

24.

József Főhercegi Palota, 
Palotakert és Istálló 
újjáépítése, tervezése, 
kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4, 6452/5 és 6452/6 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2 
helyrajzi számú 

ingatlan

2021. 07. 15. – 
2025. 12. 31.

25.

Honvéd Főparancsnokság 
ideiglenes fejlesztés, majd 
teljes rekonstrukció, tervezése, 
kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6462 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6464, 6514 

és 7124/2 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 03. 19. – 
2025. 12. 31.

26.
Szökőkutak helyreállítása 
(Halászó fiú, Mátyás kút)

Budapest I. kerület, belterület 
6452/4 helyrajzi számú 
ingatlan

– –

27.
Várkert Bazár kivitelezői 
jótállási időszakot követő 
felújítási munkálatai

Budapest I. kerület, belterület 
6331 és 6452/2 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6271/1 és 

6271/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 11. 01. – 
2023. 12. 31.
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28.

Turisztikai célú és 
látogatóirányítási IT 
fejlesztésekkel összefüggő 
építési beruházások

Budapest I. kerület, belterület 
6331, 6452/2, 6452/3, 6452/4, 
6452/5, 6452/6, 6456/1, 6461, 
6462, 6464, 14358, 14359, 
14360, 14361, 14362, 14363/1, 
14369, 14371/1 és 14371/2 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6330, 6514, 

7124/2, 14363/2, 
14365, 14367, 14368, 

14370, 14372 és 
14373/2 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 01. 01. – 
2023. 12. 31.

 2.  A Budai Várnegyed területén megvalósuló egyéb beruházások

A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás 

megvalósításához 

szükséges közterület-

használat időtartama

2.
De la Motte-palota 
rekonstrukciója

Budapest I. kerület, 
belterület 6471 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6514 és 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2023. 10. 01. – 
2025. 12. 31.

3.
A Budapest I. kerület Táncsics 
u. 9. szám alatti ingatlan 
fejlesztése

Budapest I. kerület, 
belterület 6546 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6551 és 
6564 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 
2025. 06. 07.

4.
Gyalogos kapcsolatok 
fejlesztése

Budapest I. kerület, 
belterület 6335, 6539, 
6546, 6350, 6351, 14130, 
14154, 14155, 14167, 14192, 
14193, 14194, 14231, 14271, 
14440/11, 14441/2, 14443, 
14444, 14445, 14446 és 
14447/1 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6329, 6514, 
6564, 6588, 7140, 7141 
és 14477/6 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 01. 01. – 
2025. 09. 01.

5.

Az egykori Koronaőrség 
épületének rekonstrukciója 
révén a Budai Várőrség 
épületének megvalósítása és 
környezetének rendezése

Budapest I. kerület, 
belterület 7139 és 7140 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6335, 
7124/2, 7138, 7142 és 
7147 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 01. 01. – 
2026. 12. 31.

6.
A Magyar Nemzeti Levéltár 
épületének rekonstrukciója és 
bővítése

Budapest I. kerület, 
belterület 6627 és 6628 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6563, 6622 
és 6632 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 01. 01. – 
2026. 12. 31.

”



12214 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

2. melléklet a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

66.

Hauszmann Emlékház/
Annavölgyi fejlesztési 
programmal összefüggő 
beruházások

Szentendre külterület 0220/1, 0231, 0232/2, 
0232/3, 0600/3, 0600/6, 0603/3, 0603/3/A, 
0603/3/B, 0603/3/C, 0603/3/D, 0603/3/F, 
0603/4 és 0603/5 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

A Kormány 793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi 
követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen 
az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14.  § (1)  bekezdés a)–d), f ) és g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a  világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről 
és elkészítésük rendjéről, a  gondnokságokról, valamint a  világörökségi területen az  államot megillető elővásárlási 
jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  2.  melléklet szerinti felterjesztési dokumentációt a  miniszter a  Szakbizottság véleményének kikérésével, 
a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) 
közreműködésével készíti elő.”

2. §  Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. Magyar Világörökségi Tanács
6/A.  § (1) A  Magyar Világörökségi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a  miniszter Vötv. 6.  §-a szerinti, kiemelkedő 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező tagokból álló, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő 
testülete.
(2) A  Tanács elnökből, ügyvezető elnökből, valamint a  7.  mellékletben meghatározott 1-1 küldöttből, összesen  
24 szavazati joggal rendelkező tagból áll.
(3) A tagok delegálása 4 éves határozott időre szól.
(4) A  Tanács elnöke a  miniszter, ügyvezető elnöke a  miniszter világörökségi, valamint világörökségi várományos 
területekkel kapcsolatos, a  Vötv.-ben, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és azok 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár.
6/B. § (1) A Tanács közreműködik a miniszter Vötv. 4. § (2) bekezdésében és 5. §-ában meghatározott feladatainak 
ellátásában.
(2) A Tanács munkáját az ügyvezető elnök szervezi és koordinálja a Tanács által jóváhagyott ügyrend szerint.
(3) A Tanács szükség szerinti gyakorisággal és a napirend tematikájához igazodó összetételben ülésezik, a döntéseit 
egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.
(4) Az elnök vagy ügyvezető elnök meghívása alapján a Tanács ülésén tanácskozási joggal bárki részt vehet.
(5) A Tanács titkársági feladatait a miniszter által vezetett minisztérium látja el.”
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3. §  Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettségnek minősül:
1. okleveles építészmérnök,
2. műemlékvédelmi szakmérnök,
3. okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök,
4. terület- és településfejlesztési menedzser,
5. okleveles tájépítészmérnök,
6. okleveles településmérnök,
7. kulturális örökség-menedzser,
8. tájrendező és kertépítő mérnök,
9. kertészmérnök,
10. erdőmérnök,
11. természetvédelmi mérnök,
12. környezetmérnök,
13. geográfus,
14. okleveles régész,
15. jogász vagy
16. az 1–15. pontban meghatározott szakképzettséggel egyenértékű szakirányú felsőfokú szakképzettség.”

4. §  Az R. 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  kezelési terv végrehajtását a  világörökségi terület épített és természeti értékeinek alapulvételével 
megalkotott, az  építési tevékenységek és egyéb környezetalakítások (a továbbiakban együtt: beavatkozások) 
tekintetében a kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló javaslatokat és a beavatkozások során követendő 
jó példákat szöveges és képi megjelenítés formájában összegző, a  településkép védelméről szóló 2016. évi  
LXXIV. törvény 2/A.  § (2)  bekezdése szerinti, miniszter által közzétett arculati kézikönyv (a továbbiakban: 
világörökségi arculati kézikönyv) segíti elő. A  világörökségi arculati kézikönyv készítése során a  világörökségi 
tervtanács véleményét ki kell kérni.”

5. §  Az R. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció
12/B.  § (1) A  világörökségi területen eljáró örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a  világörökségi 
helyszín kiemelkedő egyetemes értékét érintő beavatkozás engedélyezési eljárásában világörökségi komplex 
hatásvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: hatásvizsgálati dokumentáció) készítését írja elő, ha
a) a tervezett beavatkozás kiemelkedő egyetemes értékre gyakorolt hatása a kezelési terv, a kialakult gyakorlat és 
az eljárás során rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján nem ítélhető meg, illetve
b) a  hatások elkerüléséhez, csökkentéséhez vagy ellensúlyozásához szükséges intézkedések köre a  rendelkezésre 
álló adatok alapján nem határozható meg, és
c) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 87. § (3) bekezdése 
szerinti véleménykérésre került sor, és a  miniszter a  véleményében hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését 
javasolta.
(2) A  hatásvizsgálati dokumentációt az  engedély iránti kérelmet benyújtónak 30 napon belül kell elkészíttetni és 
a hatóság részére megküldeni.
(3) A hatóság a beérkezett hatásvizsgálati dokumentációt minden esetben megküldi a miniszter részére.
(4) Ha a hatásvizsgálati dokumentáció hiányos, a hatóság a miniszter véleményében foglaltak figyelembevételével 
15 napon belül 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
12/C. § Egyes beavatkozások engedélyezését jogszabály hatásvizsgálati dokumentáció készítéséhez kötheti.
12/D. § (1) A hatásvizsgálati dokumentációt a 8. melléklet szerinti tartalommal, a Műemlékek és Műemlékhelyszínek 
Nemzetközi Tanácsa (a továbbiakban: ICOMOS) www.vilagorokseg.e-epites.hu honlapon közzétett útmutatója 
alapján kell elkészíteni.
(2) A  hatásvizsgálati dokumentációhoz mellékelni kell a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló  
2012. évi XLVI. törvény szerinti állami alapadatok adatbázisainak felhasználásával, térbeli mérések nagy pontosságú 
elvégzésére alkalmas térinformatikai szoftverben és EOV koordinátarendszerben elkészített láthatósági 
hatásvizsgálatot, amely a megvalósítani tervezett beavatkozást a már létező terepi objektumokat is feltüntető, előre 
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meghatározott nézőpontokból, szemmagasságból felvett, nappali és éjszakai fényviszonyokat egyaránt bemutató, 
fotorealisztikus látványképek alapján értékeli.
(3) A hatásvizsgálati dokumentáció készítőjének vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek 
meg kell felelnie a 8. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.
12/E.  § (1) A  12/B.  §-ban meghatározott hatásvizsgálati dokumentációt a  beruházó az  engedélyezési eljárást 
megelőzően is elkészíttetheti. Az előzetesen elkészített és 6 hónapnál nem régebbi hatásvizsgálati dokumentációt 
a hatóság az eljárása során figyelembe veszi, ha az a jogszabályi követelményeknek megfelel, és a vizsgált területen 
a dokumentáció megállapításait befolyásoló más beavatkozás az elkészítése óta nem történt.
(2) Indokolt esetben, így különösen ha a  Világörökség Bizottság az  adott világörökségi helyszín tekintetében 
állapotmegőrzési jelentés benyújtását írta elő, a hatásvizsgálati dokumentációt a miniszter is elkészítheti, amelynek 
során az érintettek együttműködni kötelesek.
12/F. § A hatásvizsgálati dokumentációt a miniszter a Központ részére küldendő jelentésekben és adatszolgáltatások 
során felhasználhatja.”

6. § (1) Az R. 14. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében)
„k) együttműködik a  világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzésével, bemutatásával, 
valamint a terület turizmusának fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel;”

 (2) Az R. 14. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében)
„m) közreműködik a világörökségi tervtanács munkájában.”

7. §  Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Lechner Tudásközpont a www.e-epites.hu honlapon közzéteszi)
„b) a világörökségi terület kezelési tervét megállapító kormányrendeletet, valamint az annak végrehajtását elősegítő 
világörökségi arculati kézikönyvet,”

8. §  Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) bekezdés szerinti megkeresés megérkezettnek minősül a miniszter által vezetett minisztérium központi 
iktatórendszerében történő érkeztetéssel. A  határidő számításának kezdőnapjáról az  illetékes minisztérium 
elektronikus úton a tulajdonosnak vagy képviselőjének tájékoztatást küld.”

9. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

10. §  Az R.
 1.  3.  § (1)  bekezdésében az  „az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott testületnek (a továbbiakban: Szakbizottság)” szövegrész helyébe az  „a miniszter 
a  világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 6.  §-a szerinti, 1/A. alcím alatt 
meghatározott tanácsadó testületének (az alcím vonatkozásában a továbbiakban: testület)” szöveg,

 2.  3.  § (2)  bekezdésében a  „Szakbizottság feladata a  világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény  
(a továbbiakban: Vötv.)” szövegrész helyébe a „testület feladata a Vötv.” szöveg,

 3.  3. § (3) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „testület” szöveg,
 4.  3. § (4) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „testület” szöveg,
 5.  3. § (6) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „testület” szöveg,
 6.  4. § (1) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „testület” szöveg,
 7.  4. § (4) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „testület” szöveg,
 8.  6. § (1) bekezdés d) pontjában a „Vötv. 4. § (2) bekezdés l) pontja” szövegrész helyébe a „Vötv. 4. § (2) bekezdés 

m) pontja” szöveg,
 9.  7. § (4) bekezdésében a „Szakbizottság” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg,
10.  8. § (6) bekezdés h) pontjában a „Szakbizottságot” szövegrész helyébe a „Tanácsot” szöveg,
11.  14. § e) pontjában a „kihat” szövegrész helyébe a „hatással lehet” szöveg,
12.  17. § (1) bekezdésében a „Tudásközpont” szövegrész helyébe a „Nonprofit Kft.” szöveg és a „www.e-epites.hu” 

szövegrész helyébe a „vilagorokseg.e-epites.hu” szöveg,
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13.  17. § (2) bekezdésében a „Tudásközpont” szövegrész helyébe a „Nonprofit Kft.” szöveg,
14.  18.  § (1)  bekezdésében a „Vötv. 4.  § (2)  bekezdés l)  pontja” szövegrész helyébe a „Vötv. 4.  § (2)  bekezdés 

m) pontja” szöveg,
15.  22. § (1) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-ig” szöveg,
16.  22.  § (2)  bekezdésében a „Vötv. 4.  § (2)  bekezdés l)  pontja szerinti nyilvántartásban, 2022. december 31-ig” 

szövegrész helyébe a „Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében, 2023. december 31-ig” szöveg,
17.  5. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében az „Ófalu” szövegrész helyébe az „ófalu” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R.
a) 8. § (6) bekezdés g) pontjában a „Tájegységi” szövegrész,
b) 15. § (2) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § 1–7., 9. és 10. pontja, valamint az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Tanácsba tagot delegáló személyek és szervezetek

 1.  a kulturális örökség védelméért felelős miniszter,
 2.  az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,
 3.  a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter,
 4.  az agrárpolitikáért felelős miniszter,
 5.  a természetvédelemért felelős miniszter,
 6.  a köznevelési oktatásért felelős miniszter,
 7.  a külpolitikáért felelős miniszter,
 8.  a turizmusért felelős miniszter
 9.  a kultúráért felelős miniszter,
10.  az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság,
11.  az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság,
12.  az IUCN Magyar Nemzeti Bizottság,
13.  a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata,
14. a Magyar Tudományos Akadémia,
15.  a világörökségi gondnokság” 

2. melléklet a 793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményei

1.  Áttekintés (a tervezési terület alapadatai, jelentősége, funkciója, a  tervezett beavatkozás rövid ismertetése, 
a hatásvizsgálat eredménye),

2.  Módszertan ismertetése (adatforrások, elvégzett vizsgálatok, a hatásvizsgálat módszertana),
3.  A  helyszín bemutatása (a kiemelkedő egyetemes érték és az  azt hordozó attribútumok, a  tervezett 

beavatkozással érintett helyszín, épületek és környezet: történeti bemutatás és a jelenlegi állapot),
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4.  A tervezett beavatkozás bemutatása,
5.  A tervezett beavatkozás összhatásának ismertetése és értékelése,
6.  A hatások elkerülése, csökkentése vagy ellensúlyozása érdekében meghozott intézkedések, hatáscsökkentési 

javaslatok bemutatása,
7.  Összegzés és következtetések,
8.  Felhasznált irodalom,
9.  Mellékletek.”

A Kormány 794/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló  
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló  
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  4.  melléklet szerinti adalékanyagokon, idegen anyagokon kívül tilos mentol, valamint mentolszármazék 
adalékanyagokat tartalmazó cigaretta és cigarettadohány forgalomba hozatala.”

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

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  §, a  4.  §, az  5.  § b)  pontja, a  6.  §, valamint az  1. és a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § a) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 16.2.  alpontjában, a  településkép védelméről szóló 2016. évi 
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LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az  1.  mellékletben foglalt 
táblázat 2–53., 55–66., 68–73. és 75–77. sora szerinti beruházások, valamint a  2.  mellékletben foglalt táblázat 
27. sora szerinti beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre 
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.”

2. §  Az R. a következő 4/B–4/E. §-sal egészül ki:
„4/B.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, 
kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a  kutatás-
fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok 
kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények 
alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) előírásait a  (2)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.
4/C.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az  építmények és önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.
4/D.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházással érintett ingatlan telkén az  építmények és önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani.
4/E.  § (1) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkére a  beépítés sajátos 
szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)–(31) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az  OTÉK előírásait a  (2)–(31)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)–(31)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja 
szabadon álló.
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(3) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,
c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,
d) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe.
(4) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a beépítés módja 
szabadon álló.
(5) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tervezett épület 
a telken szabadon elhelyezhető.
(6) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,
b) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.
(7) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 9. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,
b) a beépítés módja szabadon álló.
(8) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 12. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
c) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.
(9) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 13. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a beépítés módja kialakult, szabadon álló,
b) a kialakítható legkisebb telekméret 700 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,0 méter,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
f ) a kialakítandó új telek legkisebb szélessége 20 méter, mélysége 40 méter,
g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2.
(10) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 14. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén 
az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter.
(11) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely 
az érintett ingatlan teljes területe.
(12) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
f ) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,
g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,
i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.
(13) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 
15–50 fok között választható meg.
(14) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 
15–50 fok között választható meg.
(15) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely 
az érintett ingatlan teljes területe.
(16) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
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a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
e) a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.
(17) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
f ) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,
g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.
(18) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén a tető hajlásszöge 
15–50 fok között választható meg.
(19) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 12 méter,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.
(20) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
f ) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,
g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető,
i) a beruházással összefüggésben összesen 8 új parkolóhelyet kell megvalósítani.
(21) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
f ) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,
h) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
i) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.
(22) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
f ) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,
g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.
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(23) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:
a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,
b) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.
(24) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg.
(25) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,
b) a beépítés módja szabadon álló.
(26) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 35. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely 
az érintett ingatlan teljes területe.
(27) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkén az építési hely 
az érintett ingatlan teljes területe.
(28) A  2a.  mellékletben foglalt táblázat 37. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére vonatkozóan 
az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7,5 méter.
(29) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 38. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a tető hajlásszöge 15–50 fok között választható meg,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7,5 méter,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.
(30) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 39. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
b) a tető hajlásszöge 10–50 fok között választható meg,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 10 méter,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
e) a kialakítható legkisebb telekméret 300 m2,
f ) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m2/m2,
g) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
h) sportcélú létesítmény a telken elhelyezhető.
(31) A 2a. mellékletben foglalt táblázat 40. sorában megjelölt beruházással érintett ingatlan telkére meghatározott 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 7 méter,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.”

3. §  Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 795/2021. (XII. 27.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr4.) megállapított 1.  § (1) és (2)  bekezdését, 2.  §-át, 4.  § (1)  bekezdését, 
4/A–E.  §-át, 2.  mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjét, B:30 mezőjét, B:32 mezőjét, B:38 mezőjét, 65. sorát, 
továbbá 2a.  mellékletét a  Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.”

4. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2a. melléklettel egészül ki.

5. §  Az R.
a) 1. § (1) és (2) bekezdésében, 2. § nyitó szövegrészében és 4/A. §-ában az „1. és 2. mellékletben” szövegrész 

helyébe az „1–2a. mellékletben” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat

ba) B:4 mezőjében az „1388/3” szövegrész helyébe a „902” szöveg,
bb) B:30 mezőjében a „45 és 46/4” szövegrész helyébe a „45/1” szöveg,
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bc) B:32 mezőjében a „135” szövegrész helyébe a „127” szöveg,
bd) B:38 mezőjében a „3437/79” szövegrész helyébe a „3437/113” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65. sorral egészül ki:

(A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai)

65. tanuszoda-fejlesztés Tiszavasvári belterület 6661/2 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„2a. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai

2. tornaterem-fejlesztés
Átány belterület,

422 helyrajzi számú ingatlan

3. tornaterem-fejlesztés
Bakonysárkány belterület,

56 helyrajzi számú ingatlan

4. tornaterem-fejlesztés
Bakonyszentkirály belterület,
564 helyrajzi számú ingatlan

5. tornaterem-fejlesztés
Borsodszirák belterület,

114 helyrajzi számú ingatlan

6. tornaterem-fejlesztés
Csécse belterület,

471/4 helyrajzi számú ingatlan

7. tornaterem-fejlesztés
Csókakő belterület,

357 helyrajzi számú ingatlan

8. tornaterem-fejlesztés
Csonkahegyhát belterület,

254 és 256 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

9. tornaterem-fejlesztés
Dorogháza belterület,

156 helyrajzi számú ingatlan

10. tornaterem-fejlesztés
Ecséd belterület,

3/2 helyrajzi számú ingatlan

11. tornaterem-fejlesztés
Enese belterület,

152 helyrajzi számú ingatlan
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12. tornaterem-fejlesztés
Gyöngyöstarján belterület,

431 helyrajzi számú ingatlan

13. tornaterem-fejlesztés
Hévízgyörk belterület,

795/6, 795/7 és 795/8 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

14. tornaterem-fejlesztés
Izsófalva belterület,

874 helyrajzi számú ingatlan

15. tornaterem-fejlesztés
Kecskemét belterület,

8319 helyrajzi számú ingatlan

16. tornaterem-fejlesztés
Magyarhomorog belterület,

383 és 384/2 helyrajzi számú ingatlanok

17. tornaterem-fejlesztés
Magyarpolány belterület,

470, 471, 488 és 489 helyrajzi számú ingatlanok

18. tornaterem-fejlesztés
Mezőtárkány belterület,

469, 476 és 477/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

19. tornaterem-fejlesztés
Mocsa belterület,

635/14 helyrajzi számú ingatlan

20. tornaterem-fejlesztés
Nagykáta belterület,

604 helyrajzi számú ingatlan

21. tornaterem-fejlesztés
Nagykónyi belterület,

312 és 313/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

22. tornaterem-fejlesztés
Nagymaros belterület,

629 és 630 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanok

23. tornaterem-fejlesztés
Nagyoroszi belterület,

65/1 helyrajzi számú ingatlan

24. tornaterem-fejlesztés
Nagyvázsony belterület,

916 helyrajzi számú ingatlan

25. tornaterem-fejlesztés
Nyírpilis belterület,

350 helyrajzi számú ingatlan

26. tornaterem-fejlesztés
Ostoros belterület,

70, 71/1, 71/2, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok

27. tornaterem-fejlesztés
Pétervására belterület,

127 helyrajzi számú ingatlan

28. tornaterem-fejlesztés
Petőfiszállás belterület,

163/1 helyrajzi számú ingatlan

29. tornaterem-fejlesztés
Pilisszántó belterület,

549, 550/1 és 551/1 helyrajzi számú ingatlanok

30. tornaterem-fejlesztés
Pilisszentkereszt belterület,

423 és 438 helyrajzi számú ingatlanok

31. tornaterem-fejlesztés
Rábapaty belterület,

29/4 helyrajzi számú ingatlan

32. tornaterem-fejlesztés
Súr belterület,

542/1 és 547 helyrajzi számú ingatlanok

33. tornaterem-fejlesztés
Sümegcsehi belterület,

269/2 helyrajzi számú ingatlan

34. tornaterem-fejlesztés
Szalonna belterület,

91 helyrajzi számú ingatlan

35. tornaterem-fejlesztés
Szikszó belterület,

1280/7 helyrajzi számú ingatlan

36. tornaterem-fejlesztés
Szolnok belterület,

4345 helyrajzi számú ingatlan
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37. tornaterem-fejlesztés
Szolnok belterület,

1562 helyrajzi számú ingatlan

38. tornaterem-fejlesztés
Ugod belterület,

241 helyrajzi számú ingatlan

39. tornaterem-fejlesztés
Vácszentlászló belterület,

1 és 9/1 helyrajzi számú ingatlanok

40. tornaterem-fejlesztés
Vámosújfalu belterület,

96/1 helyrajzi számú ingatlan

41. tornaterem-fejlesztés
Zalaszentiván belterület,

362 helyrajzi számú ingatlan

42. tanuszoda-fejlesztés
Bóly belterület,

595 helyrajzi számú ingatlan

43. tanuszoda-fejlesztés
Kunszentmiklós belterület,

1/3 helyrajzi számú ingatlan

44. tanuszoda-fejlesztés
Nagykőrös belterület,

254/1 helyrajzi számú ingatlan

45. tanuszoda-fejlesztés
Püspökladány belterület,

488/7 helyrajzi számú ingatlan

46. tanuszoda-fejlesztés
Siófok belterület,

10083/1 helyrajzi számú ingatlan

47. tanuszoda-fejlesztés
Tiszafüred belterület,

1085/17 helyrajzi számú ingatlan

48. tanuszoda-fejlesztés
Vasvár belterület,

0363/1 és 0363/2 helyrajzi számú ingatlanok
”

A Kormány 796/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 11.  § (1)  bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
[A programterület szakpolitikai felelőseként kijelölt miniszter (a  továbbiakban: szakpolitikai felelős) a  HET tervezése és 
végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében a hatáskörébe utalt programterület tekintetében]
„i) a pályázat tartalmi értékeléséhez értékelőt biztosít.”

2. §  A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az audit hatóság)
„d) auditálja a nemzeti hatóság működési szabályrendszerét.”

3. §  A Korm. rendelet 35. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  pályázatok tartalmi értékelését végző értékelők számát a  nemzeti hatóság határozza meg. Az  értékelés 
történhet belső értékelővel vagy a szakpolitikai felelős által kijelölt külső értékelő bevonásával. Az értékelők az adott 
pályázati felhívás vonatkozásában titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.”
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4. §  A Korm. rendelet III. Fejezete a következő 16/A. alcímmel egészül ki:
„16/A. Továbbadott támogatás szabályai
43/A. § (1) A nemzeti hatóság kiemelt kiválasztási eljárásrend keretében továbbadott támogatást kihelyező szervet 
választhat ki a HET meghatározott intézkedésének támogatás továbbadásával történő megvalósítása céljából.
(2) A támogatást kihelyező szerv mint végső kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti feladata keretében elkészíti 
a továbbadott támogatásra vonatkozó felhívást, dönt a továbbadott támogatások odaítéléséről, valamint ellátja
a) a  támogatások odaítélése, a  szerződések megkötése és a  kifizetések előtt a  kifizetési kérelmek és szakmai 
beszámolók jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzésével,
b) a kifizetések engedélyezésével, teljesítésével, könyvelésével,
c) a  támogatások felhasználásának ellenőrzésével, a  közbeszerzési eljárások (8)  bekezdés szerinti ellenőrzésével, 
a  támogatással kapcsolatos adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséggel és a  jogosulatlanul igénybe vett 
támogatások visszakövetelésével, valamint
d) a  támogatások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatban meghozott döntésekkel szemben benyújtott 
jogorvoslati kérelmekkel
összefüggő feladatokat.
(3) A  más jogi vagy természetes személynek továbbadott támogatás szabályos felhasználásáért a  támogatást 
kihelyező szerv mint végső kedvezményezett felel.
(4) A  támogatást kihelyező szerv által meghirdetett felhívásra pályázó továbbadott támogatást igénylőnek, 
a felhívás alapján támogatásban részesülő továbbadott támogatásban részesülő kedvezményezettnek minősül.
(5) A  továbbadott támogatást igénylőre, valamint a  továbbadott támogatásban részesülő kedvezményezettre 
az  e  rendeletben a  végső kedvezményezett számára előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a támogatási jogviszony közte és a támogatást kihelyező szerv között jön létre.
(6) A támogatást kihelyező szerv eljárási szabályai összhangban állnak ezen rendelet szabályaival, azzal az eltéréssel, 
hogy a  továbbadott támogatási keretösszeggel a  támogatást kihelyező szerv elszámolási terv alapján köteles 
elszámolni, melyre vonatkozóan az  elszámolhatóság szabályait a  pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok 
közzétételének helyéül szolgáló honlapon közzétett elszámolhatósági útmutató szabályozza.
(7) A továbbadott támogatás támogatási előlegnek minősül.
(8) A  továbbadott támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzését a  támogatást kihelyező szerv 
és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter végzi a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezete 
szerint. A  továbbadott támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében a  támogatást 
kihelyező szerv feladatai megegyeznek a  nemzeti hatóság 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezetében 
meghatározott feladataival.”

5. §  A Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztosíték nyújtása alóli mentesség eseteire nézve a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. §-át kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy kedvezményezetten a végső kedvezményezettet kell érteni.”

6. §  A Korm. rendelet III. Fejezete a következő 20/A. alcímmel egészül ki:
„20/A. Társadalmi konzultáció
58/A.  § (1) A  nemzeti hatóság társadalmi konzultációra vonatkozó stratégiát készít, amely magában foglalja 
a Monitoring Bizottság létrehozásának feladatát és a társadalmi egyeztetés lépéseinek meghatározását.
(2) A  nemzeti hatóság a  felhívást – ide nem értve a  kiemelt projektre vonatkozó felhívást – tíznapos határidő 
biztosításával társadalmi egyeztetésre bocsátja.
(3) A  társadalmi egyeztetést a  nemzeti hatóság által elkészített és a  pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok 
közzétételének helyéül szolgáló honlapon keresztül kell lebonyolítani.
(4) A  társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek figyelembevételével a  nemzeti hatóság a  szakpolitikai 
felelős bevonásával véglegesíti a felhívást.
58/B.  § (1) A  nemzeti hatóság a  helyi és regionális hatóságokkal, a  szociális partnerekkel, a  civil társadalmi 
szervezetekkel, az  ifjúsági szervezetekkel és más releváns érdekelt felekkel folytatott társadalmi konzultáció 
érdekében létrehozza a Monitoring Bizottságot.
(2) A  Monitoring Bizottság működésének részletes szabályait a  nemzeti hatóság vezetője által meghatározott és 
a Monitoring Bizottság által elfogadott ügyrend állapítja meg.
(3) A Monitoring Bizottságba a nemzeti hatóság vezetője felkérésére szavazati joggal bíró tagot delegál:
a) a nemzeti hatóság,
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b) a szakpolitikai felelős,
c) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter,
d) a megyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve,
e) a megyei jogú városok szövetsége,
f ) a települési önkormányzatok országos szövetsége,
g) a klímabarát települések szövetsége,
h) a gazdasági és szakmai érdekképviseletek,
i) a szociális partnerek,
j) a civil és nem-kormányzati szervezetek (különösen a  környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés, 
az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, valamint a diszkrimináció-mentesség területéről).
(4) A Monitoring Bizottság összetételében a nem kormányzati oldal által delegált szavazati joggal bíró állandó tagok 
aránya nem lehet alacsonyabb, mint 40%. A Monitoring Bizottság munkájában megfigyelő és tanácskozási joggal 
bíró tagok is részt vehetnek, akik delegálására vonatkozó szabályait a  Monitoring Bizottság ügyrendje határozza 
meg.
(5) A Monitoring Bizottság főbb feladatai:
a) nyomon követi a HET hatékony végrehajtását;
b) véleményezi a felhívástervezeteket, különös tekintettel a delegált tagok szakterületeit érintő kérdésekre;
c) megtárgyalja és véleményezi a HET módosítására tett javaslatokat;
d) évente legalább egyszer tájékozódik a  nemzeti hatóságtól a  HET-ben szereplő beruházások megvalósítására 
vonatkozó mérföldkövek és célok teljesüléséről;
e) évente legalább egyszer tájékozódik a  nemzeti hatóságtól a  HET-ben elért eredményekről, az  eredmények 
elemzéséről, az  elvégzett és a  következő év során elvégzendő, tervezett tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységekről; és
f ) évente legalább egyszer tájékozódik a nemzeti hatóságtól a HET végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatások, 
pénzügyi lehívások sikerességéről.
(6) A Monitoring Bizottság titkársági feladatait a nemzeti hatóság látja el.”

7. §  A Korm. rendelet 63. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Szállítói finanszírozás esetén a  szállító és a  végső kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött 
szerződésére jutó támogatást a szerződésben megjelölt devizában fizeti ki a nemzeti hatóság, minden más esetben 
a  támogatás folyósítása forintban történik. A  számla értéke a  fizikai teljesítés napján érvényes, a  Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett, hivatalos deviza-árfolyamon kerül forintra átszámításra. Olyan számlák 
vagy egyéb bizonylatok esetében, amelyeken a  fizikai teljesítés napja nincs feltüntetve, a  támogatástartalom 
a  bizonylat keltezésének napján érvényes, az  MNB által közzétett, hivatalos deviza-árfolyamon került forintra 
átszámításra.”

8. §  A Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Indokolt esetben az  uniós támogatásokért felelős miniszter egyetértésével a  felhívás a  támogatási előleg 
maximum mértékét az  (1)  bekezdéstől eltérően is megállapíthatja, valamint az  uniós támogatásokért felelős 
miniszter hozzájárulásával a  felhívástól eltérően a  végső kedvezményezett kérelmére a  nemzeti hatóság nagyobb 
összegben is megítélhet támogatási előleget.

9. §  A Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kifogás benyújtására a  kifogásolt döntést hozó szervnél a  kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől 
számított tíz napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.”

10. §  A Korm. rendelet 67. §-a a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha)
„f ) azt korábbi kifogást elbíráló döntés ellen nyújtották be,
g) a kifogás a döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett jogsértés a sérelmezett eljárás megismétlésével 
nem orvosolható, vagy
h) a kifogást a 69.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján megismételt folyamatban vagy részfolyamatban 
született döntés ellen nyújtották be, és a  kifogásban új, a  korábbi eljárás során nem vizsgált tényekre, adatokra, 
körülményekre nem történik hivatkozás.”
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11. §  A Korm. rendelet VI. fejezete a következő 80/A. §-sal egészül ki:
„80/A. § (1) A követeléskezelés során az Ávr. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Követelést kell előírni
a) ha a  szabálytalansági eljárás eredményeként vagy szabálytalansági eljárás mellőzésével jogerősen 
szabálytalanság kerül megállapításra, amely pénzügyi korrekciót fogalmaz meg,
b) ha a támogatási szerződéstől bármelyik fél elállt, és már sor került támogatás kifizetésére,
c) a túlfizetés eseteiben:
ca) ha a végső kedvezményezett részére a nemzeti hatóság érdekkörében felmerült okból a jogosan járó összegnél 
magasabb összeg került kiutalásra,
cb) ha a  támogatási szerződés módosítása, így különösen támogatási intenzitás megváltozása, műszaki tartalom 
csökkentése miatti az  elszámolható költség, valamint a  támogatás csökkentése, vagy a  szállítói finanszírozású 
elszámoló bizonylatok összegének növekedése miatt a  kifizethető támogatás összege csökken, és a  korábban 
kifizetett támogatás ezt az összeget meghaladta,
cc) ha a  végső kedvezményezett érdekkörében felmerült okból a  jogosan járó összegnél magasabb összeg került 
kiutalásra,
cd) pénzügyi paraméter – így különösen a  támogatási intenzitás vagy áfa-státusz – változása esetén, ha a  végső 
kedvezményezettnek tartozása áll fenn a nemzeti hatóság felé,
d) ha a  végső kedvezményezett az  általa felvett előleg teljes összegének felhasználását – ha a  felhívás, valamint 
a  támogatási szerződés más ütemezésről nem rendelkezik – a  projekt záró kifizetési igénylésének benyújtásáig, 
vagy állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az  előlegfolyósítást követő három éven belül nem tudja 
elszámolni,
e) ha a végső kedvezményezett
ea) a fordított áfa-előleggel határidőben nem számolt el,
eb) által elszámolt összeg kevesebb, mint a folyósított fordított áfa-előleg,
ec) által benyújtott, fordított áfa-előleggel érintett nettós szállítói elszámoló bizonylat egészben vagy részben 
elutasításra kerül, vagy
ed) a fordított áfa-előleget nem az adóhatóság felé történő rendezésre fordítja,
f ) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255. §-a szerinti esetben,
g) ha a  támogatási szerződés módosítása – így különösen támogatási intenzitás megváltozása, műszaki tartalom 
csökkentése miatti az  elszámolható költség, valamint a  támogatás csökkentése, vagy a  szállítói finanszírozású 
elszámoló bizonylatok összegének növekedése – miatt a kifizethető előleg összege csökken, és a korábban kifizetett 
előleg ezt az összeget meghaladta, a különbözetre vagy annak érintett részére, ha azzal a végső kedvezményezett 
a projektben már nem tud elszámolni,
h) ha a végső kedvezményezett a fel nem használt előleget önként visszafizeti,
i) ha a  szállító a  szállítói előleget jogosulatlanul használta fel, valamint a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 267.  § 
(3) bekezdése szerinti esetben,
j) a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő felbontása esetén, ha már történt kifizetés,
k) projektátadás esetén, előleg jogcímen, ha a  projektátadó végső kedvezményezett korábban igényelt előleget, 
az  általa számlákkal lefedett és elszámolt költségekre jutó előlegen túl esetlegesen fennmaradó előleg összegét 
vissza kell követelni, kivéve, ha a projektátadást jogszabály rendeli el, és e jogszabály eltérő szabályokat állapít meg, 
azonban ha jogszabály alapján történik a projektátadás, akkor az adott jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell 
eljárni.
(3) A végső kedvezményezettel szemben egyidejűleg több követelés is előírható.
(4) A  80/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti követelés egyoldalú támogatásiszerződés-módosítással csökkenti 
a projekt megítélt támogatását. A visszakövetelt támogatási összeget a kedvezményezett nem használhatja fel újra. 
Szabálytalansági jogcím esetén, ha a  végső kedvezményezett visszafizetése a  szabálytalansági döntést követően, 
a  jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló időtartamon belül megtörténik, a  szabálytalansági döntés 
jogerőre emelhető és a követelés előírható.
(5) A  követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a  végső kedvezményezett részére, továbbá 
a  követeléssel érintett szerződés vonatkozásában. A  követelés előírását követően a  végső kedvezményezett által 
benyújtott, számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a kedvezményezett vissza nem 
fizeti a követelt összeget.
(6) Ha a  végső kedvezményezett a  támogatás visszaköveteléséről szóló döntés ellen benyújtott jogorvoslati 
kérelmének a nemzeti hatóság helyt ad, vagy olyan körülmény merül fel, amely a követelés előírását érvényteleníti, 
a követelés előírását vissza kell vonni.
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(7) A  nemzeti hatóság a  követelés jóváhagyását követő öt napon belül megkísérli a  követelés kompenzálását. 
A  kompenzálás a  még ki nem fizetett, azonos projektre vonatkozó, de elszámoló bizonylatokkal elszámolt és 
elfogadott támogatás követelésbe történő beszámítását jelenti. Konzorcium esetén kompenzálni csak a követeléssel 
érintett tag elszámolásaiból lehet.
(8) Ha a követelés a kompenzálással nem teljesül, a további kompenzálás a kedvezményezett értesítése után vagy 
az Ávr. 99. §-ában foglaltak szerint részletfizetés engedélyezése esetén a futamidő alatt is lehetséges.”

12. §  A Korm. rendelet 83. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellenőrzésben részt vevő személyt titoktartási kötelezettség terheli, az ellenőrzés megkezdése előtt köteles 
titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.”

13. §  A Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdés h) pontjában a „tartalommal” szövegrész helyébe a „tartalommal, valamint” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „lefolytatásában, és” szövegrész helyébe a „lefolytatásában,” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés c) pontjában a „tárgyalásokat” szövegrész helyébe a „tárgyalásokat, valamint” szöveg,
d) 67. § d) pontjában a „hivatkozást, vagy” szövegrész helyébe a „hivatkozást,” szöveg,
e) 1.  mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a  „Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Nincs” szöveg,
f ) 1.  mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében az „ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 

Kft.” szövegrész helyébe az  „ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat D:9 mezőjében a „Nincs” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 22., 23. és 
37.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm.  rendelet] 
77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 34. §, az 56. § (2) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése és a 79. § b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.”

2. §  Nem lép hatályba a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 29. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 30-án lép hatályba.
 (2) A 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 798/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó 
fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. 
(X. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Társaság ellátja)
„a) a Közreműködő Szervezet feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program I. időszaka tekintetében, valamint 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakához kapcsolódó előkészítési feladatokat,”

2. §  A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a  következő esetekben 
lehetséges:)
„e) az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat tekintetében az  EGT Finanszírozási 
Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának előkészítéséhez kapcsolódóan, 
a  Nemzeti Kapcsolattartónál és a  program operátoroknál felmerülő költség finanszírozására, továbbá a  Svájci–
Magyar Együttműködési Program II. előirányzat tekintetében a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. 
időszakával összefüggésben, a  Svájci Államszövetség és Magyarország között létrejövő Keretmegállapodás 
aláírásáig, a  Nemzeti Irányító Hatóságot és a  közreműködő szervezeti feladatokat érintő, az  előkészítési feladatok 
során felmerülő költség finanszírozására,”

3. §  A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Végrehajtás Operatív Program Plusz (a  továbbiakban: VOP Plusz) keretében SCO módszerrel a  központi 
költségvetésbe elszámolt uniós bevétel terhére az  uniós intézményrendszerrel és ellátóival – a  Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatósággal, a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal, a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal  –, 
továbbá az  e)  pont esetében a  Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az  f )  pont esetében a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal
a) a  programok sikeres végrehajtása érdekében szükséges hatékony adminisztratív kapacitás és feltételrendszer 
biztosításához elengedhetetlen költségek,
b) a  Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a  központi szolgáltató által nyújtott infokommunikációs szolgáltatások 
használatával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek,
c) a  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 
Korm. rendelet szerinti monitoring és információs rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó költségek,
d) a  2007–2013 programozási időszak, valamint a  2014–2020 programozási időszak európai uniós fejlesztési 
programjaihoz kapcsolódó iratanyag kezelésével, tárolásával, őrzésével, digitalizálásával, hitelesítésével és 
az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosításával kapcsolatos költségek,
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e) az Európai Unió Duna Régió Stratégia magyarországi koordinációja és szakmai tevékenysége kapcsán az Európai 
Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a  koordinációhoz szükséges források biztosításáról szóló 
1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat szerinti feladatok költségeinek, vagy
f ) az  OLAF Koorodinációs Iroda vonatkozásában a  támogatások felhasználása során a  csalás és a  korrupció 
megelőzését szolgáló képzések biztosítása, a nemzetközi tapasztalatcserére, külföldi gyakorlatok megismerésére és 
a bevált metódusok esetleges átvételére irányuló tevékenységek költségeinek
finanszírozására a  VOP Plusz irányító hatósága támogatási szerződést köthet vagy részükre támogatási okiratot 
bocsáthat ki.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 52/2021. (XII. 27.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet, valamint 
a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM 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 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 
módosítása

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat F:11 mezőjében a „felújításához 225” szövegrész helyébe a „felújításához, 

továbbá laktanya építéshez, bővítéshez, felújításhoz 225” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat G:13 mezőjében az „5–6. pontja” szövegrész helyébe az „5–7. pontja” szöveg,
d) 1. mellékletében foglalt táblázat G:23 mezőjében a „G:24 mező” szövegrész helyébe a „G:23 mező” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 25. sora;
b) 28–35. sora;
c) 39–43. sora;
d) 45–57. sora.

2. A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 
módosítása

4. §  A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet
a) 1.  §-ában az „A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény” szövegrész 

helyébe az „A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg 
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 52/2021. (XII. 27.) BM rendelethez

 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(13)

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának 
előmozdítása érdekében, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium, 
valamint a szakkollégiumi tagként részt vevő Roma Szakkollégiumok Egyesületének részére.
2. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra tevékenységének támogatására.
3. Az előirányzatból támogatás biztosítható a roma civil szervezetek működésének, 
tevékenységének támogatására, a roma nemzetiségi kulturális programok, kezdeményezések 
támogatására, gyermekek táboroztatására, pedagógusképzések biztosítására.
4. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma nemzetiségi önkormányzat és az általa 
fenntartott intézmények, civil szervezetek beruházási és felújítási tevékenységének 
támogatására és pályázati önrészek biztosítására.
5. Az előirányzatból támogatás nyújtható a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 
(a továbbiakban: Gandhi Nkft.) által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma 
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ és annak hálózata működési költségeinek 
támogatására.
6. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. működési költségeinek támogatására, 
így különösen bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.
7. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. által fenntartott köznevelési 
intézmények beruházási és felújítási feladataira.
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 2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O)

15 386339 Felzárkózást elősegítő 
szakmapolitikai programok 
támogatása

Az előirányzat eredeti 
előirányzattal nem 
rendelkező előirányzat. 
Az előirányzat célja a 
visszafizetendő költségvetési 
támogatás technikai 
rendezésének lebonyolítása.

Központi 
Maradvány-
elszámolási Alap

– – Egy 
összegben

– – – – –
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 3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(21)

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer 
megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, 
a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével  
– így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése 
belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom 
elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, kutatások, 
tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-projektek kifejlesztésével, 
megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, 
továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos támogatások nyújtására, valamint a megállapodás alapján önkéntes 
hozzájárulás biztosítására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) 
szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 
Intézkedési tervében meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.
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 4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 61. és 62. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A B C D E F G H I J K L M N O)

61 380495 A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület 
felzárkózási feladatainak 
támogatása

Az előirányzat eredeti 
előirányzattal nem 
rendelkező előirányzat. 
A költségvetési maradvány 
befizetése a Központi 
Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-
elszámolási  
Alap

–  – Egy  
összegben.

– –  – – –

62 391495 A Gazdaság-élénkítő 
programok támogatása

Az előirányzat eredeti 
előirányzattal nem rendelkezik. 
A költségvetési maradvány 
befizetése a Központi 
Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-
elszámolási  
Alap

– – Egy  
összegben.

– – – – –
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Az emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő 
módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gc)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib)–id) alpontjában,
a 3. alcím és a  2–4.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont 
if ) alpontjában,
a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és 
if ) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az  egészségügyi szakmai 
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R.1.) 2. számú melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
a) 2.  § h)  pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a  továbbiakban: ÁEEK)” szövegrész helyébe 

az „Országos Kórházi Főigazgatósággal (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
b) 3. § (1b) és (2) bekezdésében, 4. § (4b) és (4c) bekezdésében, 6. § (1) és (6) bekezdésében, 7. § (2), (4), (6) és 

(7) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 8/A. § (1)–(4) bekezdésében, 9. § (4), (5) és (9) bekezdésében, 
9/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 12/A. §-ában, 16. § (3) bekezdésében, 18. § (2) és (5) bekezdésében, 19. § 
(2) bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében az „ÁEEK” szövegrész helyébe az „OKFŐ” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében, 9/A. § (3) bekezdésében és 17. § (6) bekezdésében az „ÁEEK” 
szövegrészek helyébe az „OKFŐ” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében az „ÁEEK-hez” szövegrész helyébe az „OKFŐ-höz” szöveg,
e) 7. § (4a) és (8) bekezdésében, 7/A. § (2) bekezdésében az „ÁEEK-et” szövegrész helyébe az „OKFŐ-t” szöveg,
f ) 9. § (7) bekezdésében és 12/A. §-ában az „ÁEEK-nek” szövegrész helyébe az „OKFŐ-nek” szöveg,
g) 21.  § (2)  bekezdésében az „ÁEEK10032000-01490576-00000000” szövegrész helyébe az „OKFŐ 10032000-

00362241-00000000” szöveg
lép.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló  
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

3. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.2.) 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az  egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő 
módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a  továbbiakban: MódR.) megállapított szakgyógyszerészi 
szakképesítések, valamint a  MódR. hatálybalépése előtt megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések 
megfeleltethetőségét a 7a. melléklet tartalmazza.”
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 (2) Az R.2. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 61.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szakgyógyszerészi 
szakképesítésnek
a) közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítés,
b) intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés
feleltethető meg.” 

4. §  Az R.2. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. melléklet 4. cím alatti táblázatában, az 5. melléklet 1. cím alatti táblázatában, valamint a 7a. mellékletben 
foglalt, a  MódR.-rel megállapított rendelkezéseket, a  szakképzésüket a  MódR. hatálybalépését követően 
megkezdőkre kell alkalmazni.”

5. §  Az R.2. 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)

6. § (1) Az R.2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R.2. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R.2. a 4. melléklet szerinti 7a. melléklettel egészül ki.

7. §  Az R.2.
a) 10.  §-ában az  „Állami Egészségügyi Ellátó Központnak” szövegrész helyébe az  Országos Kórházi 

Főigazgatóságnak” szöveg,
b) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabályban” szövegrész helyébe az 
„az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 
Korm. rendeletben” szöveg

lép.

4. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

8. §  A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) 2. melléklete az 5. melléklet szerint 
módosul.

5. Záró rendelkezések

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

10. §  Ez a  rendelet a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i 
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

Az R.1. 2. számú melléklet I. alcím „13 Fogászati ellátás” sora alatti része helyébe a következő rendelkezés lép:
„1300 fogászati ellátás
1301 dento-alveoláris sebészet
1302 fogszabályozás
1303 parodontológia
1304 gyermekfogászat
1305 iskolafogászat
1306 fogászati röntgen
1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan
1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
1310 fogpótlástan
1311 endodontia
1312 orális implantológia”

2. melléklet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

Az R.2. 1.  melléklet 4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések címében foglalt táblázat helyébe a  következő 
táblázat lép:

A B C D E

1. Szakterület Szakképesítés megnevezése Képzési idő Törzsképzés Szak. gyak.

2.

1. Gyógyszer-
ellátási szak-

gyógyszerészet

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, 
vezetés

36 hó 12 hó 24 hó

3.
1.2. Gyógyszerészi gondozás, 

farmakológia
36 hó 12 hó 24 hó

4.
1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, 

minőségbiztosítás
36 hó 12 hó 24 hó

5.

2. Kórházi-
klinikai szak-

gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai 
szakgyógyszerészet

36 hó 12 hó 24 hó

6.
2.2. Klinikai laboratóriumi 

gyógyszerészet
58 hó 24 hó 34 hó

7.
2.3. Klinikai mikrobiológiai 

laboratóriumi gyógyszerészet
60 hó 24 hó 36 hó

8.

3. Ipari szak-
gyógyszerészet

3.1. Gyógyszertechnológia, 
készítményfejlesztés és gyártás, 

biológiai és növényi eredetű 
gyógyszerek, radiogyógyszerek

36 hó 12 hó 24 hó

9.
3.2. Minőségbiztosítás és 

minőségellenőrzés
36 hó 12 hó 24 hó

10. 3.3. Gyógyszer-engedélyezés 36 hó 12 hó 24 hó

11. 3.4. Farmakovigilancia 36 hó 12 hó 24 hó

12.
3.5. Nem klinikai és klinikai 

gyógyszerkutatás, farmakológia
36 hó 12 hó 24 hó

13.
3.6. Hatóanyagkutatás és 

gyógyszerkémia
36 hó 12 hó 24 hó
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3. melléklet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

 1. Az R.2. 5. melléklet 1. Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet alapterület címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
1.1.1. Képzési idő: 36 hónap
1.1.2. Képzési program:
1.1.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt elméleti képzés 
a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f ) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek.
1.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, amely idő alatt elméleti 
képzés az alábbi területeken
a) a gyógyszertárvezetéssel, -működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek, beleértve a vállalkozások jogi szabályozását, 
a pénzügyi, adózási, számviteli, munkajogi szabályokat,
b) a gyógyszertárvezetés gyógyszerész-szakmai vonatkozásai,
c) mikro- és makroökonómiai ismeretek, a gyógyszerellátás finanszírozása,
d) a gyógyszertár-működtetés, vállalkozás-irányítás gazdasági vonatkozásai,
e) vezetési, szervezési menedzsment ismeretek, konfliktusmenedzsment, HR,
f ) gyógyszertári minőségügyi rendszerek kialakítása és irányítása,
g) gyógyszertári marketing tervezése és irányítása,
h) logisztika, készletgazdálkodás,
i) gyakorlati gyógyszerterápiás ismeretek
1.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: –
1.2. Gyógyszerészi gondozás és farmakológia
1.2.1. Képzési idő: 36 hónap
1.2.2. Képzési program:
1.2.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt elméleti képzés 
a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f ) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek.
1.2.2.2. 24 hónap szakgyakorlati képzés: gondozási tevékenységet végző közforgalmú gyógyszertárban, tutor 
irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:
a) korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában,
b) multidiszciplináris farmakológia (a belgyógyászat, geriátria, csecsemő-gyermekgyógyászat, reumatológia, 
neurológia-pszichiátria, urológia, bőrgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, hematológia-
onkológia, infektológia-immunológia területén),
c) gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése,
d) toxikológiai ismeretek,
e) a gyógyszeres terápia korszerű megoldásai,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12241

f ) a gyógyszerészi gondozás jogi vonatkozásai
g) farmakoterápia menedzsment és dokumentálása,
h) gondozási tevékenységek a meglévő protokolloknak megfelelően,
i) betegek egészség-státuszának felmérése,
j) gyógyszeres kezelési tervek elkészítése,
k) a prevencióval összefüggő, edukációs ismeretek,
l) gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok (vércukor, koleszterin meghatározás, 
csontsűrűség vizsgálat, a bőr típusának és hidratáltságának meghatározása stb.),
m) a farmakognózia aktuális kérdései, fitokémia, fitoanalitika, fitotechnológia,
n) természetes gyógymódok és a fitoterápia alapjai,
o) a gyógynövények és növényi hatóanyagok farmakológiája és terápiája,
p) fitoterápiás készítmények,
q) mérgező növények, növényi mérgezések,
r) étrendkiegészítők
s) műszerek és módszerek kalibrálása, validálása,
sz) kommunikációs ismeretek.
1.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: –
1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás
1.3.1. Képzési idő: 36 hónap
1.3.2. Képzési program:
1.3.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat tutor irányítása mellett, vagy 
a  gyógyszerellátás oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél, intézményeinél, amely idő alatt elméleti képzés 
a következő területeken:
a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,
b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,
c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,
d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,
e) jogi alapismeretek,
f ) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,
g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,
h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,
i) vezetési alapismeretek
1.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező közforgalmú gyógyszertárban, illetve 
a gyógyszerellátás oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi 
területeken:
a) egészség- és gyógyszerpolitikai alapok,
b) a magyar egészségügy és gyógyszerügy felépítése, szervezete, intézményei, jogi szabályozása,
c) a gyógyszeripar és a gyógyszer-kereskedelem szervezete, működése, jogi szabályozása,
d) a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének szabályozása,
e) a gyógyszerellátás pénzügyi ismeretei, jogi, munkajogi ismeretek,
f ) népegészségtan, prevenció,
g) közigazgatási alapismeretek,
h) igazgatási és hatósági jogkörök és feladatkörök az egészségügyben és a gyógyszerellátásban,
i) szervezési, vezetési ismeretek, gazdasági vállalkozási ismeretek, pszichológiai, szociológiai ismeretek
j) minőségbiztosítási alapok, rendszerek, minőségfejlesztési módszerek és technikák,
k) minőségügyi rendszerek az egészségügyben és a gyógyszerügyben,
l) a helyes gyógyszertári gyakorlat (GPP) elvei és feladatai,
m) a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere,
n) a gyógyszertári munkafolyamatok minőségbiztosítása, gyógyszertárakban,
o) a receptúrai gyógyszerkészítés minőségbiztosítása,
p) az expediálás minőségbiztosítása,
q) a rendelés, áruátvétel, készletgazdálkodás, raktározás, impleálás stb. minőségbiztosítása,
r) dokumentáció.”
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 2. Az R.2. 5. melléklet 3. Ipari szakgyógyszerészet szakterület címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. IPARI ÉS GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű szerek, radiogyógyszerek
3.1.1. Képzési idő: 36 hónap
3.1.2. Képzési program:
3.1.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
l) farmakovigilancia
3.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) gyógyszertechnológiai alapműveletek
b) általános fejlesztési és gyártási ismeretek
c) preformulálás
d) összetétel és gyártástechnológia fejlesztése
e) biofarmáciai vizsgálatok és analitikai fejlesztés
f ) gyártóüzem, léptéknövelés
g) gyógyszerformák és készítmények előállítása, gyártásközi ellenőrzése
h) minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás és dokumentáció,
i) validálás és statisztikai folyamatellenőrzés
j) gyógyszerengedélyezés
k) farmakognózia és fitoterápia
l) fitotechnológia, fitokémia és fitoanalitika
m) gyógyszerészi biotechnológia
n) bioanalitika
o) immunogenicitás
p) biotechnológiai gyártóüzem
q) diagnosztikai és terápiás radioaktív gyógyszerek általános ismeretei
r) sugárfizika, radiokémia, sugárvédelem és sugárbiológia
s) radiofarmakológiai alapismeretek
t) radioizotópok és jelzett vegyületek kutatása és fejlesztése
u) radiogyógyszerek előállítása és minőségellenőrzése
v) helyes radiogyógyszerészeti gyakorlat (GRPP)
w) kötelező tanfolyamok, elemei: Biofarmácia és farmakokinetika, szilárd anyagok jellemzése, anyagvizsgáló 
módszerek, preformulálás, formulálás, segédanyagok és funkcióik, összetétel és gyártástechnológiai fejlesztés, 
biotechnológia, immunológiai gyógyszerek, emberi vérből és emberi plazmából származó gyógyszerek, 
biotechnológiai úton kifejlesztett gyógyszerek és típusaik, fejlett terápiás gyógyszerek, rekombináns technológia, 
oligonukleotidok, hibridom és monoklonális ellenanyag módszerek, innovatív és molekuláris technológiák, kivonási 
technológiák, bioszimilárisok és generikus gyógyszerek, biológiai egyenértékűség és hasonlóság, tervezett minőség, 
kritikus gyártási paraméterek, minőségbiztosítás (ISO, GMP, GRPP), minőség-ellenőrzés, gyógyszerstabilitás, 
csomagolástechnológia, léptéknövelés, kísérlettervezés, folyamat-optimalizálás, gyógyszerforma vizsgálatok, 
gyártásközi ellenőrzés és PAT, kvalifikálás, validálás és folyamatellenőrzés, GAMP, növényi alapú szerek 
engedélyezése, mérgező növények és növényi mérgezések, nukleáris medicina, sugárvédelem, sugárterápia, 
izotópdiagnosztika (hagyományos izotóp és PET/CT), radioképalkotó diagnosztika, parenterális készítmények 
technológiája, aszeptikus gyártás és sterilezés, gyógyszerstabilitás.
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3.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
b) a szakgyakorlati idő alatt az előírt számú gyártási tétel teljesítése.
3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés
3.2.1. Képzési idő: 36 hónap
3.2.2. Képzési program:
3.2.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
l) farmakovigilancia
3.2.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) általános minőség-ellenőrzés és irányelvei
b) gyógyszeranalitikai vizsgálatok
c) hatóanyag minőségi ellenőrzése
d) készítmény minőségi ellenőrzése
e) validálás, tervek és jelentések
f ) gyártóüzem
g) gyógyszerengedélyezési adatszolgáltatás
h) gyógyszerengedélyezés
i) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek, minőség-ellenőrzés, 
minőségbiztosítás, minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, GDP, 
gyógyszeranalitika, mikrobiológiai ellenőrzés, bioanalitika, fizikai kémiai jellemzés, szilárd anyagok jellemzése, 
anyagvizsgáló módszerek, gyógyszerforma vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés és PAT, gyógyszerellenőrzés, 
kvalifikálás, validálás és folyamatellenőrzés, jogszabályok és irányelvek, adatkezelés, mérési eredmények 
kiértékelése, gyógyszerstabilitás vizsgálata, dokumentáció, Qualified person szerepe, oktatás-képzés-továbbképzés.
3.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon
b) a szakgyakorlati idő alatt előírt számú validálási feladat teljesítése.
3.3. Gyógyszer-engedélyezés
3.3.1. Képzési idő: 36 hónap
3.3.2. Képzési program:
3.3.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
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l) farmakovigilancia
3.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) hatósági gyógyszerszabályozás és felügyelet, jogi ismeretek
b) forgalomba hozatali engedélyezés és jogosultság
c) gyógyszerengedélyezési eljárások (EU és nem-EU)
d) gyógyszerengedélyezési dokumentáció (Module 1-5) követelményei és adatszolgáltatás
e) gyógyszerengedélyezési stratégiák
f ) módosítások, megújítás, törlés
g) különleges készítmények
h) inspekciók
i) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek, minőség-ellenőrzés, 
minőségbiztosítás, minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, gyógyszerellenőrzés, 
gyógyszerészeti fejlesztés, biofarmácia, klinikai gyógyszerkutatás, farmakovigilancia, gyógyszerengedélyezési 
adatszolgáltatás.
3.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
3.4. Farmakovigilancia
3.4.1. Képzési idő: 36 hónap
3.4.2. Képzési program:
3.4.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
l) farmakovigilancia
3.4.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) általános farmakovigilancia alapképzés
b) gyógyszerbiztonsági feladatok a forgalmazás során
c) helyes farmakovigilancia gyakorlat
d) kötelező tanfolyamok elemei: Farmakológia és mellékhatás felismerés, toxikológiai ismeretek, biztonság, 
előny-kockázat értékelés, nemkívánatos esemény és mellékhatás, gyógyszeres terápiák klinikai szempontú 
menedzselése, alkalmazott farmakoterápia, speciális gyógyszeralkalmazási körülmények, események súlyossági 
kritériumai, adatgyűjtés és elemzés, szignáldetekció, szignálértékelés, pre-marketing klinikai vizsgálatok, 
gyógyszerengedélyezés, alkalmazási előírás/betegtájékoztató, krízismenedzsment és kommunikáció, 
farmakovigilancia minőségbiztosítási rendszer felépítése, mellékhatás bejelentések, források, kommunikációs 
csatornák, egyedi gyógyszerbiztonsági esetértékelés, utánkövetés, időszakos biztonságossági jelentések, 
összefoglaló és elektronikus jelentés, EudraVigilance rendszer, klinikai vizsgálatok gyógyszerbiztonsági szempontjai, 
kockázatcsökkentés, kockázatkezelési terv, minőségbiztosítás, audit, dokumentáció, inspekció, laboratóriumi 
vizsgálatok és adatok ismerete.
3.4.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.
3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia
3.5.1. Képzési idő: 36 hónap
3.5.2. Képzési program:
3.5.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
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d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
l) farmakovigilancia
3.5.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) experimentális farmakológia
b) farmakodinámia
c) farmakoterápia
d) farmakokinetika és metabolizmus, ADME, ADMEtox
e) farmakogenomika és farmakogenetika
f ) gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, toxikológia
g) preklinikai gyógyszervizsgálatok
h) klinikai farmakológia
i) klinikai vizsgálat monitorozás
j) kötelező tanfolyamok elemei: Szerkezet és hatás összefüggései, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP), Helyes 
Klinikai Gyakorlat (GCP), klinikai gyógyszervizsgálatok fázisai, biológiai hasznosíthatóság és bioekvivalencia, 
bioszimilaritás, klinikai vizsgálatok szabályozása és engedélyezése, vizsgálati protokollok, farmakovigilancia, 
statisztika (vizsgálat tervezés/eredmények kiértékelése), törzskönyvezési adatszolgáltatás, Helyes Dokumentációs 
Gyakorlat (GDocP).
3.5.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon
3.6. Hatóanyag-kutatás és gyógyszerkémia
3.6.1. Képzési idő: 36 hónap
3.6.2. Képzési program:
3.6.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:
a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek
b) innováció és iparjogvédelem
c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás
d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) 
készítmények fejlesztése
e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése
f ) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése
g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere
h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés
i) minőség-ellenőrzés
j) minőségbiztosítás és minőségirányítás
k) gyógyszerengedélyezés
l) farmakovigilancia
3.6.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:
a) szintetikus szerves kémia és preparatív gyógyszerkémia
b) szerkezetvizsgálat, elválasztástechnikai és analitikai ismeretek
c) racionális gyógyszertervezési módszerek
d) vezérmolekula azonosítás, optimálás, szerkezet-hatás összefüggések
e) gyógyszerkutatási programban való részvétel
f ) kötelező tanfolyamok, elemei: Szerkezetvizsgáló módszerek, NMR, gyógyszeranalitika, molekuláris célpont 
azonosítás, farmakokinetikai és ADMEtox vizsgálatok, bioanalitika, bioinformatika, gyógyszertervezés, fizikai-kémiai 
jellemzés.
3.6.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.”
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4. melléklet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez
„7a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 
rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) 
EMMI rendelet hatálybalépése előtt megszerzett 
szakgyógyszerészi szakképesítések

E rendelet szerint megszerezhető szakgyógyszerészi 
szakképesítések

GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET
Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerellátási 
gyógyszerészet;
Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Farmakológia, farmakoterápia;
Gyógyszerészi gondozás;
Gyógyszerhatástan;
Fitoterápia;
Farmakognózia és fitoterápia

1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

Gyógyszerügyi szakigazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás;
Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés;
Gyógyszertári minőségbiztosítás;
Társadalom-gyógyszerészet

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

KÓRHÁZI-KLINIKAI SZAKGYÓGYSZERÉSZET
Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet;
Kórházi gyógyszerészet;
Klinikai gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet;
Klinikai laboratóriumi diagnosztika;
Preparatív kémiai labor vizsgálatok;
Közegészségügyi labor vizsgálatok;
Klinikai labor vizsgálatok

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet;
Gyógyszerészeti mikrobiológia

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi 
gyógyszerészet

IPARI ÉS GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET
Gyógyszertechnológia;
Gyógyszerkészítés;
Gyógyszer-technológia;
Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, 
farmakognózia;
Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, 
gyógyszer-biotechnológia;
Radiogyógyszerészet;
Radiofarmakológia

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és 
-gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, 
radiogyógyszerek

Gyógyszerellenőrzés; Minőségbiztosítás; 
Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszer-ellenőrzés; 
Biológiai gyógyszer-ellenőrzés; Mikrobiológiai 
gyógyszerellenőrzés

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

Gyógyszer-engedélyezés 3.3. Gyógyszerengedélyezés
Farmakovigilancia 3.4. Farmakovigilancia
Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia 3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, 

farmakológia
Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia 3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia; 

Gyógyszerkémia
”
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5. melléklet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

 1. Az  R.3. 2.  melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 3–5.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3. A képzés időtartama: 12–24 hónap
4. Képzési program: 12–24 hónap gyakorlat endoszkópos ultrahangot oktató centrumban. A  vizsgálatban való 
jártasságot önállóan végzett és leletezett, endoszkópos ultrahang vizsgálatokban járatos tutor felügyelete által 
kontrollált és ellenjegyzett, kellő számú vizsgálat elvégzése igazolja. A képzés pontos idejét az előírt vizsgálatszám 
teljesítése határozza meg.
5. A gyakorlati képzés szakmai tartalma
a) 150 endoszkópos ultrahang vizsgálat, ebből
b) 75 pancreatobiliáris vizsgálat (ennek legalább fele pancreas társzűkítő folyamat) és
c) 50 endoszkópos ultrahang vezérelt vékonytű aspiráció (EUH-FNA) (ebből legalább 30 pancreas térszűkítő 
folyamat)”

 2. Az  R.3. 2.  melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 6.3.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.3. az előírt esetszámok igazolt teljesítése vagy ha a  tutor véleménye alapján a vizsgáló kevesebb vizsgálatszám 
teljesítése esetén is jártasságot szerzett, és a vizsgáló bemutatja általa végzett legutolsó egymás utáni 10 EUH-FNA 
vizsgálatát, ahol diagnosztikus minta nyerése ≥90%.”

 3. Az  R.3. 2.  melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 7.1.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„7.1. Radiális endoszkópos ultrahang vizsgálat végzésével:
a) nyelőcső, gyomor, mediasztinum, biliopancreatikus és rectum daganatok felismerése, stádium megállapítása, 
vékonytű mintavételezése
b) krónikus pancreatitis diagnózisa
c) choledocholitiasis és microlithiasis felismerése
d) perianális betegségek diagnosztikája
e) releváns nyirokcsomók aspirációja, biopsziája
f ) pancreas cystikus elváltozások aspirációja
g) plexus coeliacus/ganglion coeliacum blokád/neurolízis
h) pancreas pseudocysta/walled off pancreas nekrózis drenázs
i) epeúti drenázs.”

 4. Az  R.3. 2.  melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 8.1.  alpont a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A képzés személyi feltételei:)
„a)  diagnosztikus endoszkópos ultrahang licenccel és 5  éves endoszkópos ultrahang gyakorlattal rendelkező 
szakorvos”

 5. Az R.3. 2. melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 8.2. alpont a) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A képzés tárgyi feltételei:)
a) lineáris endoszkópos ultrahang készülék”

 6. Az R.3. 2. melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK pont 8.2. alpont e) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A képzés tárgyi feltételei:)
„e) a centrumban az éves vizsgálatszám haladja meg a 250-et.”

 7. Hatályát veszti az R.3. 2. melléklet 1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA pont 7.2. alpontja.
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Az emberi erőforrások minisztere 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási 
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, és a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) 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. és a 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (6) bekezdés f ) 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.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

2. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

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

1. melléklet az 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

 1.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „2893A” sort követően 
a következő sorokkal egészül ki:

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont)

„2893B 12/c  Új generációs szekvenálás (50–200 gén) 130 704

2893C 12/d  Új generációs szekvenálás (300–600 gén) 326 760”

 2.  Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a következő végjegyzettel 
egészül ki:
„A 2893C* vizsgálat elszámolási feltétele, hogy azt a vizsgálat elvégzését megelőzően a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőnél működő, az  egészségbiztosításért felelős miniszter által kinevezett tagokból álló Országos 
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Molekuláris Onkoteam jóváhagyja. A jóváhagyás nélkül a vizsgálat nem finanszírozható, vagy annak díját vissza kell 
vonni.”

 3.  Az  R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az  alábbi intézetekben 
végezhetők, a  szakmai feltételektől és igényektől függően a  NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű része a következő 12/c és 12/d ponttal egészül ki:
„12/c
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
12/d
2906 Országos Onkológiai Intézet
2915 Semmelweis Egyetem”

2. melléklet az 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2893A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

„2893B *  Új generációs szekvenálás (50–200 gén)

2893C *  Új generációs szekvenálás (300–600 gén)

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2)

X O 2893B

X O 2893C”

3. melléklet az 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelethez

 1.  Az R2. 3. melléklet „2893A” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„2893A * Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából
Egy adott DNS szakasz pontos bázissorrendjének meghatározására alkalmas módszer. Többségében automata 
analizátor segítségével végzik.
A járóbeteg-szakellátás és a  fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében 
rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 50
Kizárva: 2893B, 2893C, 28950; 28951; 28952”

 2.  Az R2. 3. melléklete a „2893A” megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„2893B * Új generációs szekvenálás (50–200 gén)
Multigénes vizsgálat, 50–200 gént tartalmazó panel, daganatok terápiájához szükséges prediktív és/vagy 
prognosztikus genetikai eltérések azonosítására.
Kizárva: 2893A

2893C * Új generációs szekvenálás (300–600 gén)
Multigénes vizsgálat, 300–600 gént tartalmazó panel, daganatok terápiájához szükséges prediktív és/vagy 
prognosztikus genetikai eltérések azonosítására.
Kizárva: 2893A”



12250 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

Az igazságügyi miniszter 19/2021. (XII. 27.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével 
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 9.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 
IM rendelet) a következő 6/D. §-sal egészül ki:
„6/D.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) 
IM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló 19/2021. (XII. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az IM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 645/2021. (XII. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/2063/3/2021. számú előterjesztésére – Rusu György 
(névmódosítás előtti neve: Rusu Gheorghe; születési hely, idő: Nagyvárad [Románia], 1975. június 3.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. december 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. december 9.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/05343-3/2021.

A Kormány 1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

 1. A Kormány
1.1. a  koronavírus-világjárvány negatív gazdasági hatásainak  további mérséklése, valamint a  gazdaság 

újraindítása és élénkítése érdekében egyetért a Széchenyi Kártya Program jelen Korm. határozatban foglalt 
feltételek szerinti megerősítésével;

1.2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  e  határozatban foglaltak 
figyelembevételével a  konstrukciók mindenkor hatályos kondíciót, az  azokhoz nyújtott költségvetési 
támogatások mértékeit a Széchenyi Kártya Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzítse;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

1.3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása céljából 34 573 400 000 
forint összegű többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6. Gazdaság-újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Kártya Program konstrukció támogatásának 
finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2023–2033 közötti időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: Magyarország 2023–2033. évi központi költségvetésének tervezése során
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1.5. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a  2022.  évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
6.  Gazdaság-újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2.  Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím terhére vállalható 
kötelezettség mértékét a 2023–2037. közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 83 600 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 67 000 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 40 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 30 300 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 23 300 000 000 forint;

1.6. az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 73 400 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 58 800 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 36 000 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 27 300 000 000 forint,
e) a 2027–2033. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 20 800 000 000 forint;

1.7. az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához 
vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 200 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 200 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint;

1.8. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben a  2022.  évi és 
az  1.3.  alpontban meghatározott adott  évi célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot, vizsgálja 
meg a  Széchenyi Kártya Program konstrukciói támogatására meghatározott kötelezettségvállalási 
felhatalmazás mértékére figyelemmel szükséges intézkedéseket, és a vizsgálat eredményének megfelelően, 
a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány számára;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül

1.9. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával – a Széchenyi Kártya Program átmeneti támogatású konstrukciók szükség szerinti módosításait 
jelentse be az  Európai Bizottságnak az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 108.  cikk (3)  bekezdése 
alapján, a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

1.10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja felül a Széchenyi Kártya Program 
keretében forgalmazott termékeket és azok paramétereit.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. május 31.

 2. Ez a határozat – a 3. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A 7. és 8. pont 2022. január 1-jén lép hatályba.
 4. A Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VII. 3.) Korm. határozat 1.  pont 1.2.  alpontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.2. a  Széchenyi Turisztikai Kártya Program keretében nyújtott hitelekhez kamattámogatást, kezelési 
költségtámogatást, kezességi díjtámogatást és egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatást 
biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a  vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat nem haladhatja 
meg az  0,5%-ot, a  nettó kezelési költség, készfizető kezességvállalás nettó díja és egyéb pénzügyi intézmény 
által megelőlegezett költség pedig nem haladhatja meg a  0,0%-ot, az  1.3.  alpontban meghatározott kezességi 
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díjtámogatás kivételével. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető 
kezességvállalás díjához kapcsolódhat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. január 1.”

 5. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 
1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat] 2.  pont 2.1. alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
„2.1. nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, hogy 
a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve
a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 2,5%,
b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 2,5%,
c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási 
Hitel –, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel esetén az 1,0%,
d) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén – és 
ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást 
szolgáló hitelcélok esetén a 0,5%, valamint
e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 2,5%
mértéket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. január 1.”

 6. Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
„2.2. egyetért azzal, hogy a nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem haladhatja meg 
a fennálló tőketartozásra vetítve
a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén az 5,0%,
b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén az 5,0%,
c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási 
Hitel –, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel esetén a 8,5%,
d) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén – és 
ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást 
szolgáló hitelcélok esetén a 9,0%, valamint
e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 7,0%
mértéket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. január 1.”

 7. Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontjában az „évi 6,7%-os mértéket” szövegrész helyébe az „évi 
8,5%-os mértéket” szöveg lép.

 8. A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat 3. pontjában a „9,5%-os mértéket” 
szövegrész helyébe a „10,5%-os mértéket” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

A Kormány
 1. az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI.  törvény 

(a továbbiakban: Törvény) 1. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az állam tulajdonában és 
a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) vagyonkezelésében 
lévő, a  Törvény 1.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerint meghatározott, 1.  melléklet szerinti ingatlanok, valamint 
a Törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ingatlanokban található ingóságok 2022. január 1. napjával ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: MR Közösségi Lakásalap NKft.) tulajdonába kerülnek;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján és az MVH közreműködésével – tegye meg 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozással érintett ingatlanok birtokátruházásának 
és vagyonnyilvántartási rendezésének egyes kérdéseiről megállapodás kerüljön aláírásra az  MNV Zrt., az  MVH és 
az MR Közösségi Lakásalap NKft. között;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. december 31.

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  MVH közreműködésével – tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a Törvény 1. § (8) bekezdésének megfelelő kérelem ingatlanügyi hatóság részére 
történő benyújtása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozathoz

 

1. melléklet az …/2021. (…. ….) Korm. határozathoz 
 

MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába adásra kerülő ingatlanok jegyzéke 

A) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ingatlanok 

Település Fekvés Helyrajzi szám MÁ tulajdoni hányad 

Aba belterület 835/2 1/1 

Aba belterület 3027 1/1 

Aba belterület 257 1/1 

Aba belterület 74 1/1 

Abádszalók belterület 1937 1/1 

Abádszalók belterület 2187 1/1 

Abádszalók belterület 2510 1/1 

Abádszalók belterület 1751 1/1 

Abasár belterület 775 1/1 

Abaújszántó belterület 302/A/5 1/1 

Abaújszántó belterület 1187 1/1 

Abaújszántó belterület 1303 1/1 

Abony belterület 761 1/1 

Abony belterület 2277/1 1/1 

Abony belterület 4886 1/1 

Abony belterület 3751/17 1/1 

Abony belterület 3978 1/1 

Abony belterület 2400/2 1/1 

Abony belterület 5375 1/1 

Abony belterület 2264/1 1/1 

Abony belterület 2344 1/1 

Ács belterület 2958 1/1 

Ács belterület 2066 1/1 

Ács belterület 1676 1/1 

Ács belterület 1611 1/1 

Ácsteszér belterület 136 1/1 

Ácsteszér belterület 221 1/1 

Adács belterület 85 1/1 

Ádánd belterület 41 1/1 

Adony belterület 182/A/2 1/1 

Adony belterület 981/2 1/1 

Ajak belterület 329/1 1/1 

Ajka belterület 2839 1/1 

Ajka belterület 2532 1/1 

Ajka belterület 2103 1/1 

Ajka belterület 3120/A/28 1/1 

Ajka belterület 10414 1/1 

Ajka belterület 2193 1/1 

Ajka belterület 3283/2/A/50 1/1 
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Ajka belterület 1279/A/45 1/1 

Ajka belterület 2937/5/A/2 1/1 

Ajka belterület 1444/A/30 1/1 

Ajka belterület 11019 1/1 

Ajka belterület 10647 1/1 

Akasztó belterület 1588/2 1/1 

Akasztó belterület 1675 1/1 

Akasztó belterület 81 1/1 

Akasztó belterület 644 1/1 

Akasztó belterület 1645 1/1 

Alattyán belterület 432 1/1 

Alattyán belterület 291/1 1/1 

Albertirsa belterület 519 1/1 

Albertirsa belterület 394 1/1 

Albertirsa belterület 1134 1/1 

Albertirsa belterület 6463 2/4 

Albertirsa belterület 1292/1 1/1 

Algyő belterület 1251/1 1/1 

Almamellék belterület 130 1/1 

Almamellék belterület 145 1/1 

Almásfüzitő belterület 46/A/26 1/1 

Almásfüzitő belterület 66/A/5 1/1 

Alsónémedi belterület 283/3 1/1 

Alsónyék belterület 134 1/1 

Alsónyék belterület 274 1/1 

Alsószentmárton belterület 57/8 1/1 

Alsószentmárton belterület 17 1/1 

Alsószentmárton belterület 270 1/1 

Alsózsolca belterület 1088 1/1 

Alsózsolca belterület 1096/25 1/1 

Alsózsolca belterület 1030 1/1 

Alsózsolca belterület 1357 1/1 

Alsózsolca belterület 1326/76 1/1 

Alsózsolca belterület 1405 1/1 

Alsózsolca belterület 1397 1/1 

Ambrózfalva belterület 250 1/1 

Anarcs belterület 588 1/1 

Anarcs belterület 469 1/1 

Annavölgy belterület 2060 404/1212 

Apagy belterület 53/2 1/1 

Apátfalva belterület 1776 1/1 

Apátfalva belterület 778 1/1 

Apátfalva belterület 1606 1/1 

Apátfalva belterület 430 1/1 

Apc belterület 928 1/1 

Apostag belterület 249/1 1/1 

Arló belterület 1831/3 1/1 

Arló belterület 1795 1/1 
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Arló belterület 29 1/1 

Arló belterület 1599 1/1 

Arló belterület 1024/2 1/1 

Arló belterület 59 1/1 

Ásotthalom belterület 825 1/1 

Aszaló belterület 373 1/1 

Aszaló belterület 230 1/1 

Ászár belterület 886 1/1 

Aszód belterület 478 1/1 

Aszód belterület 781/A/29 1/1 

Aszód belterület 568 60/240 

Atkár belterület 269 1/1 

Atkár belterület 1028 1/1 

Babócsa belterület 719 1/1 

Babócsa belterület 443 1/1 

Babócsa belterület 713 1/1 

Babócsa belterület 229 1/1 

Babócsa belterület 430 1/1 

Babócsa belterület 62 1/1 

Bácsalmás belterület 1610 1/1 

Bag belterület 657 1/1 

Bagamér belterület 64 1/1 

Bagamér belterület 475/1 1/1 

Bagamér belterület 838/2 1/1 

Baja belterület 974/10/A/48 1/1 

Baja belterület 1661 1/1 

Baja belterület 974/30/A/27 1/1 

Baja belterület 1755 180/402 

Baja belterület 5369/A/2 1/1 

Baja belterület 4826 1/1 

Baja belterület 6301 1/1 

Baja belterület 198 1/1 

Baja belterület 1842/33/A/16 1/1 

Baja belterület 1051/A/15 1/1 

Baja belterület 2196/2 1/1 

Baja belterület 5544 1/1 

Baja belterület 7937/21 1/1 

Baja belterület 5218 2/6 

Baja belterület 1277 1/1 

Baja belterület 36/A/5 1/1 

Bajna belterület 2 1/1 

Bak belterület 410/2 1/1 

Bakonszeg belterület 468 1/1 

Bakonybánk belterület 30/1 1/1 

Bakonysárkány belterület 382/10 1/1 

Bakonyszombathely belterület 811 1/1 

Baks belterület 354 1/1 

Baks belterület 536 1/1 
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Baks belterület 954 1/1 

Baktakék belterület 209 1/1 

Baktalórántháza belterület 550/19 1/1 

Baktalórántháza belterület 133 1/1 

Baktalórántháza belterület 550/18 1/1 

Balassagyarmat belterület 946/13/A/21 1/1 

Balassagyarmat belterület 2117 1/1 

Balassagyarmat belterület 186/4 1/1 

Balassagyarmat belterület 298/2/A/12 1/1 

Balassagyarmat belterület 1346/9/A/25 1/1 

Balassagyarmat belterület 295/6/A/4 1/1 

Balassagyarmat belterület 1394 1/1 

Balassagyarmat belterület 1183/11/A/31 1/1 

Balassagyarmat belterület 298/6/A/36 1/1 

Balástya külterület 091/16 1/1 

Balatonfőkajár belterület 31/2/A/2 1/1 

Balatonfűzfő belterület 686/1/B/1 1/1 

Balatonlelle belterület 4949 1/1 

Balatonlelle belterület 4480/3 1/1 

Balatonvilágos belterület 1042/4 1/1 

Balinka belterület 519 1/1 

Balinka belterület 61 1/1 

Balkány belterület 12 1/1 

Balkány belterület 1141/A/2 1/1 

Balkány belterület 402/5 1/1 

Balkány belterület 1570 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/144 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/71 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/115 1/1 

Balmazújváros belterület 3352/2 1/1 

Balmazújváros belterület 4857 1/1 

Balmazújváros belterület 97/1 1/1 

Balmazújváros belterület 3009/4 1/1 

Balmazújváros belterület 2016 1/1 

Balmazújváros belterület 3599 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/104 1/1 

Balmazújváros belterület 1976 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/25 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/53 1/1 

Balmazújváros belterület 2684 1/1 

Balmazújváros belterület 5439/17 1/1 

Balmazújváros belterület 5441/2 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/12 1/1 

Balmazújváros belterület 5479/10 2/4 

Balmazújváros belterület 3000/116 1/1 

Balotaszállás belterület 145 1/1 

Bana belterület 267 1/1 

Bana belterület 239 1/1 
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Bánfa belterület 66 1/1 

Bánfa belterület 54 1/1 

Baracs belterület 208 1/1 

Baracska belterület 737 1/1 

Báránd belterület 1140 1/1 

Baranyahídvég belterület 75 1/1 

Baranyahídvég belterület 71 1/1 

Barcs belterület 1504/2 1/1 

Barcs belterület 1817/3/A/11 1/1 

Barcs belterület 1538 1/1 

Barcs belterület 1817/2/A/12 1/1 

Barcs belterület 1765 1/1 

Barcs belterület 378 1/1 

Barcs belterület 1636 1/1 

Barcs belterület 544 1/1 

Barcs belterület 1106 1/1 

Barcs belterület 488/3 1/1 

Barcs belterület 300 1/1 

Bárna belterület 254/8 1/1 

Bárna belterület 21 1/1 

Bátaapáti belterület 146 1/1 

Bátaszék belterület 1372 1/1 

Bátaszék belterület 1528 1/1 

Bátaszék belterület 985 1/1 

Bátaszék belterület 1001/A/9 1/1 

Bátaszék belterület 1546 1/1 

Bátaszék belterület 1490 1/1 

Bátaszék belterület 1908/10 1/1 

Bátaszék belterület 1203 1/1 

Bátaszék belterület 1816 1/1 

Bátonyterenye belterület 2813 1/1 

Bátonyterenye belterület 2748/26/A/9 1/1 

Bátonyterenye belterület 4395 1/1 

Bátonyterenye belterület 2143 1/1 

Bátonyterenye belterület 2748/21/A/2 1/1 

Bátonyterenye belterület 2384/1/A/1 1/1 

Bátonyterenye belterület 4184/2 1/1 

Bátonyterenye belterület 3761/3/A/16 1/1 

Bátonyterenye belterület 1319/7/A/30 1/1 

Bátonyterenye belterület 3784/A/46 1/1 

Bátonyterenye belterület 1698 1/1 

Bátonyterenye belterület 931 1/1 

Bátonyterenye belterület 3362/B/5 1/1 

Battonya belterület 1392 1/1 

Battonya belterület 2 1/1 

Battonya belterület 2004 1/1 

Battonya belterület 3055 1/1 

Battonya belterület 3099/2/A/2 1/1 
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Battonya belterület 3144 1/1 

Battonya belterület 2536 1/1 

Battonya belterület 2236 1/1 

Becske belterület 426 1/1 

Bedegkér belterület 271 1/1 

Békés belterület 6904/3/A/11 1/1 

Békés belterület 5018 1/1 

Békés belterület 6633 1/1 

Békés belterület 7032/5/A/30 1/1 

Békés belterület 3610 1/1 

Békés belterület 3127 1/1 

Békés belterület 974 1/1 

Békés belterület 4530 1/1 

Békés belterület 4141 1/1 

Békés belterület 4775 1/1 

Békés belterület 4806/3 1/1 

Békés belterület 2463 1/1 

Békés belterület 7032/3/A/37 1/1 

Békés belterület 4772 1/1 

Békés belterület 3632 1/1 

Békés belterület 4848/72 1/1 

Békés belterület 4848/29 1/1 

Békés belterület 4452 1/1 

Békés belterület 4640 1/1 

Békés belterület 4346/2 1/1 

Békéscsaba belterület 2240/A/11 1/1 

Békéscsaba belterület 5370 1/1 

Békéscsaba belterület 3197/A/9 1/1 

Békéscsaba belterület 3232/A/16 1/1 

Békéscsaba belterület 5972/A/1 1/1 

Békéscsaba belterület 1772/27/A/33 1/1 

Békéscsaba belterület 2860/A/1 1/1 

Békéscsaba belterület 1709/32/A/26 1/1 

Békéscsaba belterület 8838 1/1 

Békéscsaba belterület 9154 6/8 

Békéscsaba belterület 7128 1/1 

Békéscsaba belterület 3231/3/A/81 1/1 

Békéscsaba belterület 3235/A/36 1/1 

Békéscsaba belterület 9397/A/1 1/1 

Békéscsaba belterület 10323/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 5382 1/1 

Békéscsaba belterület 3428/2/A/46 1/1 

Békéscsaba belterület 10378/A/3 1/1 

Békéscsaba belterület 8396 1/1 

Békéscsaba belterület 10670 1/1 

Békéscsaba belterület 3266/7/A/20 1/1 

Békéscsaba belterület 6617 1/1 

Békéscsaba belterület 3031/1/A/8 1/1 
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Békéscsaba belterület 18396 1/1 

Békéscsaba belterület 4607/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 3222/A/39 1/1 

Békéscsaba belterület 3216/4/A/9 1/1 

Békéscsaba belterület 3268/A/40 1/1 

Békéscsaba belterület 1709/52/A/10 1/1 

Békéscsaba belterület 5117 1/1 

Békéscsaba belterület 1882/A/1 1/1 

Békéscsaba belterület 8278/1 1/1 

Békéscsaba belterület 1759/A/13 1/1 

Békéscsaba belterület 3162/12/A/16 1/1 

Békéscsaba belterület 6472/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 9117 1/1 

Békéssámson belterület 730 1/1 

Békésszentandrás belterület 1948 1/1 

Békésszentandrás belterület 234 1/1 

Bélapátfalva belterület 939/2/A/9 1/1 

Bélapátfalva belterület 563 1/1 

Bélapátfalva belterület 176/2 1/1 

Bélmegyer belterület 158 1/1 

Bélmegyer belterület 166 1/1 

Beloiannisz belterület 9 1/1 

Bercel belterület 535 1/1 

Bercel belterület 374 1/1 

Berekböszörmény belterület 230/114 1/1 

Berekböszörmény belterület 824 1/1 

Berekböszörmény belterület 568 1/1 

Berekböszörmény belterület 797/2 1/1 

Berekböszörmény belterület 822 1/1 

Berekböszörmény belterület 552 1/1 

Berekböszörmény belterület 817 1/1 

Berekböszörmény belterület 293 1/1 

Beremend belterület 792 1/1 

Beremend belterület 676 1/1 

Beremend belterület 109 1/1 

Beremend belterület 621 1/1 

Beremend belterület 84/5/A/31 1/1 

Berente belterület 337 1/1 

Berente belterület 164/A/3 1/1 

Berettyóújfalu belterület 480/3 1/1 

Berettyóújfalu belterület 4419 1/1 

Berettyóújfalu belterület 1838 1/1 

Berettyóújfalu belterület 4468 1/1 

Berettyóújfalu belterület 5222/1 1/1 

Berettyóújfalu belterület 470 1/1 

Berettyóújfalu belterület 3507/8/A/27 1/1 

Berhida belterület 1217 1/1 

Berhida belterület 307 1/1 
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Berhida belterület 1509/2 1/1 

Berhida belterület 977/1 1/1 

Berhida belterület 1159/33 1/1 

Berhida belterület 1488 1/1 

Berhida belterület 1159/17 1/1 

Berkesd belterület 283 1/1 

Berkesd belterület 456 1/1 

Berkesz belterület 253/1 1/1 

Berkesz belterület 215 1/1 

Berzék belterület 269/1 1/1 

Berzence belterület 1469 1/1 

Besenyőd belterület 98 1/1 

Besenyőtelek belterület 229 1/1 

Besenyszög belterület 1046 1/1 

Besenyszög belterület 954/1 1/1 

Besenyszög belterület 740/2 1/1 

Besnyő belterület 20/1 1/1 

Beszterec belterület 151 1/1 

Beszterec belterület 277/1 1/1 

Bicske belterület 4209/43 1/1 

Biharkeresztes belterület 145 1/1 

Biharkeresztes belterület 1437 1/1 

Biharnagybajom belterület 780 1/1 

Biharnagybajom belterület 1247 1/1 

Biri belterület 232/1 1/1 

Biri belterület 385 1/1 

Boba belterület 38 1/1 

Bodajk belterület 846/1 1/1 

Bodajk belterület 1325 1/1 

Bodorfa belterület 4 1/1 

Bodrogolaszi belterület 435 1/1 

Bódvaszilas belterület 419 1/1 

Bogád belterület 238 1/1 

Bogád belterület 221 1/1 

Bogádmindszent belterület 97 1/1 

Bogdása belterület 82/1 1/1 

Bogyiszló belterület 814 1/1 

Bogyiszló belterület 646 1/1 

Boldogasszonyfa belterület 196 1/1 

Boldogasszonyfa belterület 64/3 1/1 

Bolhó belterület 377 1/1 

Bóly belterület 606/1 1/1 

Bóly belterület 630 1/1 

Bonyhád belterület 732/2/A/2 1/1 

Bonyhádvarasd belterület 104 1/1 

Borsfa belterület 135 1/1 

Borsodnádasd belterület 23 1/1 

Borsodnádasd belterület 947 1/1 
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Borsodszirák belterület 231 1/1 

Borzavár belterület 130 1/1 

Bőcs belterület 634/4 1/1 

Bögöt belterület 70 1/1 

Bögöte belterület 190 1/1 

Böhönye belterület 285 1/1 

Böhönye belterület 97 1/1 

Böhönye belterület 826 1/1 

Bököny belterület 299/18 1/1 

Bölcske belterület 753 1/1 

Bölcske belterület 371/1 1/1 

Bőny belterület 647/11 1/1 

Bucsa belterület 304/2 1/1 

Bucsa belterület 895 1/1 

Bucsa belterület 1126 1/1 

Budakalász belterület 2487/2 7/12 

Budaörs belterület 1036/12/A/21 1/1 

Budaörs belterület 4153/5/A/113 1/1 

Budapest belterület 70182/0/A/8 1/1 

Budapest belterület 16998/3/A/125 1/1 

Budapest belterület 207702/3/A/31 1/1 

Budapest belterület 18121/1/A/117 1/1 

Budapest belterület 91158/57/A/24 1/1 

Budapest belterület 208167/6/A/47 1/1 

Budapest belterület 91158/75/A/146 1/1 

Budapest belterület 28253/0/A/9 1/1 

Budapest belterület 91158/122/A/44 1/1 

Budapest belterület 73880/0/A/37 1/1 

Budapest belterület 176853 1/1 

Budapest belterület 17643/0/A/38 1/1 

Budapest belterület 179503 1/1 

Budapest belterület 170269/3/A/3 1/1 

Budapest belterület 200436 1/1 

Budapest belterület 151126/8/A/181 1/1 

Budapest belterület 170269/10/A/37 1/1 

Budapest belterület 161406/52/A/27 1/1 

Budapest belterület 209364/3/A/228 1/1 

Budapest belterület 33303/0/A/21 1/1 

Budapest belterület 151159/20/A/278 1/1 

Budapest belterület 27605/3/A/112 1/1 

Budapest belterület 200623/9/A/21 1/1 

Budapest belterület 173110/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 34955/0/A/14 1/1 

Budapest belterület 42309/29/A/114 1/1 

Budapest belterület 179363 4/6 

Budapest belterület 173540 1/6 

Budapest belterület 183610 1/1 

Budapest belterület 128468/46/A/29 1/1 
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Budapest belterület 26085/141/A/79 1/1 

Budapest belterület 35691/0/A/17 1/1 

Budapest belterület 31828/0/A/71 1/1 

Budapest belterület 80790/8/A/101 1/1 

Budapest belterület 29557/0/A/1 1/1 

Budapest belterület 36074/0/A/19 1/1 

Budapest belterület 35728/17/A/114 1/1 

Budapest belterület 42309/17/A/23 1/1 

Budapest belterület 41105/2/A/85 1/1 

Budapest belterület 208267 1720/32240 

Budapest belterület 35497/0/A/22 1/1 

Budapest belterület 33721/0/A/18 1/1 

Budapest belterület 178898 1/1 

Budapest belterület 232776/0/B/3 1/1 

Budapest belterület 177644/0/A/9 1/1 

Budapest belterület 38236/388/A/2 1/1 

Budapest belterület 91158/140/A/66 1/1 

Budapest belterület 166906/13/A/194 1/1 

Budapest belterület 91158/2/A/288 1/1 

Budapest belterület 91158/79/A/158 1/1 

Budapest belterület 142981 1/4 

Budapest belterület 26725/0/B/9 1/1 

Budapest belterület 161957/2/A/92 1/1 

Budapest belterület 35728/17/A/152 1/1 

Budapest belterület 35134/0/A/21 1/1 

Budapest belterület 184503 12/48 

Budapest belterület 171190/32/A/47 1/1 

Budapest belterület 38236/670/A/3 1/1 

Budapest belterület 43200/8/A/188 1/1 

Budapest belterület 159834/0/A/2 1/1 

Budapest belterület 91158/61/A/347 1/1 

Budapest belterület 38236/277/A/211 1/1 

Budapest belterület 70897/8/A/329 1/1 

Budapest belterület 40373/8/A/46 1/1 

Budapest belterület 38315/41/A/23 1/1 

Budapest belterület 39016/9/A/192 1/1 

Budapest belterület 151126/15/A/92 1/1 

Budapest belterület 185192 26/100 

Budapest belterület 178254 3/12 

Budapest belterület 151159/20/A/165 1/1 

Budapest belterület 151126/11/A/107 1/1 

Budapest belterület 70707/14/A/14 1/1 

Budapest belterület 70897/8/A/62 1/1 

Budapest belterület 76561/101/A/22 1/1 

Budapest belterület 31493/1/A/17 1/1 

Budapest belterület 37817/0/A/8 1/1 

Budapest belterület 151159/4/A/5 1/1 

Budapest belterület 91158/123/A/40 1/1 
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Budapest belterület 105035 12/24 

Budapest belterület 161406/43/A/89 1/1 

Budapest belterület 164249/4/A/22 1/1 

Budapest belterület 162242/9/A/105 1/1 

Budapest belterület 137909/425/A/3 1/1 

Budapest belterület 171190/48/A/127 1/1 

Budapest belterület 17783/0/A/16 1/1 

Budapest belterület 91158/104/A/93 1/1 

Budapest belterület 223609/2/A/48 1/1 

Budapest belterület 210671/15/A/2 1/1 

Budapest belterület 82937/6/A/132 1/1 

Budapest belterület 13955/0/A/24 1/1 

Budapest belterület 31492/1/A/42 1/1 

Budapest belterület 42309/10/A/347 1/1 

Budapest belterület 161811 40/120 

Budapest belterület 151159/3/A/268 1/1 

Budapest belterület 91158/131/A/18 1/1 

Budapest belterület 1918/8/A/25 1/1 

Budapest belterület 34858/0/A/3 1/1 

Budapest belterület 39221/7/A/72 1/1 

Budapest belterület 72331/5/A/9 1/1 

Budapest belterület 27967/0/A/39 1/1 

Budapest belterület 62321/12/B/152 1/1 

Budapest belterület 62321/38/A/95 1/1 

Budapest belterület 228882/33/A/14 1/1 

Budapest belterület 34745/0/A/39 1/1 

Budapest belterület 31913/13/A/2 1/1 

Budapest belterület 151159/7/A/327 1/1 

Budapest belterület 206506 1/1 

Budapest belterület 26085/203/A/2 1/1 

Budapest belterület 35357/0/A/7 1/1 

Budapest belterület 70052/0/A/3 1/1 

Budapest belterület 26295/0/A/58 1/1 

Budapest belterület 41929/0/A/7 1/1 

Budapest belterület 151159/21/A/176 1/1 

Budapest belterület 38972/10/A/23 1/1 

Budapest belterület 35728/27/A/38 1/1 

Budapest belterület 201031/47/A/29 1/1 

Budapest belterület 16918/13/A/161 1/1 

Budapest belterület 35527/2/A/52 1/1 

Budapest belterület 82937/8/A/62 1/1 

Budapest belterület 176201 1/1 

Budapest belterület 170594/7/A/1 1/1 

Budapest belterület 36778/0/A/24 1/1 

Budapest belterület 208165/8/A/185 1/1 

Budapest belterület 121047/24/A/1 1/1 

Budapest belterület 33328/0/A/8 1/1 

Budapest belterület 224239 1/4 
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Budapest belterület 164249/4/A/4 1/1 

Budapest belterület 31492/1/A/121 1/1 

Budapest belterület 181533 58/100 

Budapest belterület 201031/35/A/19 1/1 

Budapest belterület 43015/5/A/178 1/1 

Budapest belterület 186075/0/A/3 1/1 

Budapest belterület 115601/45/C/48 1/1 

Budapest belterület 91158/170/A/35 1/1 

Budapest belterület 82937/23/A/207 1/1 

Budapest belterület 26085/980/A/25 1/1 

Budapest belterület 41003/2/A/106 1/1 

Budapest belterület 70244/0/A/10 1/1 

Budapest belterület 76561/67/A/221 1/1 

Budapest belterület 91158/129/A/113 1/1 

Budapest belterület 42309/41/A/43 1/1 

Budapest belterület 87514/0/A/74 1/1 

Budapest belterület 38431/22/A/11 1/1 

Budapest belterület 29866/2/A/18 1/1 

Budapest belterület 32778/0/A/4 1/1 

Budapest belterület 39031/6/A/33 1/1 

Budapest belterület 34821/0/A/4 1/1 

Budapest belterület 177640/0/A/2 1/1 

Budapest belterület 135329/0/A/11 1/1 

Budapest belterület 25776/28/A/100 1/1 

Budapest belterület 41397/2/A/25 1/1 

Budapest belterület 18229/7/A/137 1/1 

Budapest belterület 37236/0/A/33 1/1 

Budapest belterület 73825/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 172887/0/A/7 1/1 

Budapest belterület 160706/0/A/4 1/1 

Budapest belterület 36083/2/A/15 1/1 

Budapest belterület 37956/0/A/33 1/1 

Budapest belterület 70707/8/A/171 1/1 

Budapest belterület 176765/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 42309/10/A/171 1/1 

Budapest belterület 65552/20/A/162 1/1 

Budapest belterület 35890/0/A/3 1/1 

Budapest belterület 38236/540/A/8 1/1 

Budapest belterület 38315/73/A/118 1/1 

Budapest belterület 142651/2 1/1 

Budapest belterület 185926 50/200 

Budapest belterület 164249/2/A/200 1/1 

Budapest belterület 39221/39/A/161 1/1 

Budapest belterület 71422/76/A/191 1/1 

Budapest belterület 35927/4/A/45 1/1 

Budapest belterület 38236/248/A/8 1/1 

Budapest belterület 82937/12/A/199 1/1 

Budapest belterület 163865/3/A/88 1/1 
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Budapest belterület 42309/39/A/118 1/1 

Budapest belterület 151126/6/A/65 1/1 

Budapest belterület 102746 2/4 

Budapest belterület 201031/54/A/11 1/1 

Budapest belterület 33094/0/A/16 1/1 

Budapest belterület 138217/291/A/2 1/1 

Budapest belterület 202177 1/1 

Budapest belterület 160777/0/C/6 1/1 

Budapest belterület 140659/1 876/2292 

Budapest belterület 3023/1/A/88 1/1 

Budapest belterület 176617 6/8 

Budapest belterület 171190/32/A/1 1/1 

Budapest belterület 34742/0/A/42 1/1 

Budapest belterület 201664/3/A/54 1/1 

Budapest belterület 35728/25/C/14 1/1 

Budapest belterület 147759/4/A/12 1/1 

Budapest belterület 152149/2/A/11 1/1 

Budapest belterület 25673/6/A/39 1/1 

Budapest belterület 154065 4/16 

Budapest belterület 151159/24/A/96 1/1 

Budapest belterület 39221/10/A/261 1/1 

Budapest belterület 70203/0/A/4 1/1 

Budapest belterület 38236/644/A/10 1/1 

Budapest belterület 209782 12/60 

Budapest belterület 91158/55/A/102 1/1 

Budapest belterület 76561/104/A/114 1/1 

Budapest belterület 201031/45/A/56 1/1 

Budapest belterület 70897/20/A/118 1/1 

Budapest belterület 35380/0/A/7 1/1 

Budapest belterület 178896 2/4 

Budapest belterület 12043/12/A/5 1/1 

Budapest belterület 38315/103/A/8 1/1 

Budapest belterület 39470/85/A/79 1/1 

Budapest belterület 38268/6/A/19 1/1 

Budapest belterület 125393/59/A/53 1/1 

Budapest belterület 32226/32/A/75 1/1 

Budapest belterület 86195 33/100 

Bugac belterület 597 1/1 

Buj belterület 64 1/1 

Buj belterület 783 1/1 

Buj belterület 963 1/1 

Buják belterület 229/4 1/1 

Buják belterület 229/3 1/1 

Bükkábrány belterület 221 1/1 

Bükkaranyos belterület 181 1/1 

Bükkmogyorósd belterület 141 1/1 

Bükkszék belterület 403 1/1 

Cece belterület 733 1/1 
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Cece belterület 671 1/1 

Cegléd belterület 1810 1/1 

Cegléd belterület 1907 1/1 

Cegléd belterület 9101/4 1/1 

Cegléd külterület 066/4 1/1 

Cegléd belterület 4361 1/1 

Cegléd belterület 4537 1/1 

Cegléd belterület 4068/3 1/1 

Cegléd belterület 2631/7/A/59 1/1 

Cegléd belterület 477/A/2 1/1 

Cegléd belterület 5057 4/6 

Cegléd belterület 6399 10/24 

Cegléd belterület 6991 1/1 

Cegléd belterület 1878/2/A 1/1 

Cegléd belterület 2758/10/A/33 1/1 

Ceglédbercel belterület 801/4 1/1 

Celldömölk belterület 1377/3/A/70 1/1 

Celldömölk zártkert 3838/3/A/1 1/1 

Celldömölk belterület 2799/2/A/2 1/1 

Cered belterület 679 1/1 

Cered belterület 866 1/1 

Cibakháza belterület 1483 1/1 

Cibakháza belterület 1903 1/1 

Cibakháza belterület 1764 1/1 

Cibakháza belterület 483 1/1 

Csákvár belterület 1861 1/1 

Csákvár belterület 519/1 1/1 

Csanádapáca belterület 1001 1/1 

Csanádapáca belterület 660 1/1 

Csanádapáca belterület 444 1/1 

Csanádpalota belterület 1197 1/1 

Csanádpalota belterület 266 1/1 

Csány belterület 714 1/1 

Csány belterület 500 1/1 

Csány belterület 972/1 1/1 

Csányoszró belterület 92 1/1 

Csanytelek belterület 649 1/1 

Csanytelek belterület 73 1/1 

Csanytelek belterület 426 1/1 

Csanytelek belterület 337/43/A/2 1/1 

Csaroda belterület 156 1/1 

Császár belterület 611 1/1 

Császár belterület 357 1/1 

Csátalja belterület 175 1/1 

Csátalja belterület 478 1/1 

Csátalja belterület 62 1/1 

Csávoly belterület 753 1/1 

Csemő belterület 374/30 1/1 
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Csenger belterület 1264 1/1 

Csenger belterület 1280 1/1 

Csenger belterület 810/1 1/1 

Csengerújfalu belterület 430 1/1 

Csengerújfalu belterület 380 1/1 

Csepreg belterület 1491 1/1 

Cserhátsurány belterület 353 1/1 

Cserkeszőlő külterület 0142/3 1/1 

Cserkeszőlő külterület 043/30 1/1 

Csertő belterület 172/2 1/1 

Csévharaszt belterület 3/6 1/1 

Csibrák belterület 96 1/1 

Csikvánd belterület 43/2 1/1 

Csobád belterület 20 1/1 

Csobaj belterület 239 1/1 

Csókakő belterület 68 1/1 

Csokonyavisonta belterület 240/A/3 1/1 

Csolnok belterület 32 1/1 

Csolnok belterület 862/2 1/1 

Csongrád belterület 364 252/286 

Csongrád belterület 5171/A/9 1/1 

Csongrád belterület 431 4/8 

Csongrád belterület 3352 6/12 

Csongrád belterület 5248/A/10 1/1 

Csongrád belterület 1977 1/1 

Csongrád belterület 5631/7/A/17 1/1 

Csongrád belterület 1907 1/1 

Csongrád belterület 4373 504/960 

Csór belterület 100 1/1 

Csorvás belterület 290 1/1 

Csorvás belterület 1774 1/1 

Csorvás belterület 218 1/1 

Csorvás belterület 806 1/1 

Csorvás belterület 928 1/1 

Csorvás belterület 1831 1/1 

Csorvás belterület 2119/1 1/1 

Csót belterület 236 1/1 

Csökmő belterület 1184 1/1 

Csökmő belterület 635 1/1 

Csömend belterület 121 1/1 

Csömend belterület 92 1/1 

Csömör belterület 899/4 1/1 

Csönge belterület 242/A/2 1/1 

Csörnyeföld belterület 242 1/1 

Csörög belterület 1506 1/1 

Csörög belterület 1016 1/1 

Csörög belterület 1732 1/1 

Csörötnek belterület 313/1 1/1 
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Csősz belterület 650 1/1 

Csősz belterület 370 1/1 

Csurgó belterület 665/5 1/1 

Csurgó belterület 666 1/1 

Csurgó belterület 348 1/1 

Csurgó belterület 1526 1/1 

Csurgó belterület 936/A/11 1/1 

Dabas belterület 7609 1/1 

Dabas belterület 7240 1/1 

Dabas belterület 4250 1/1 

Dabas belterület 2884/1 1/1 

Dány belterület 1026/2 1/1 

Darány belterület 47 1/1 

Darány belterület 228/5 1/1 

Darány belterület 444 1/1 

Daruszentmiklós belterület 107/1 1/1 

Daruszentmiklós belterület 361 1/1 

Debrecen belterület 6938/2/A/9 1/1 

Debrecen belterület 21474/A/6 1/1 

Debrecen belterület 21418/A/47 1/1 

Debrecen belterület 53030/4 400/635 

Debrecen belterület 20137/A/28 1/1 

Debrecen belterület 9203/A/2 1/1 

Debrecen belterület 17624 1/1 

Debrecen belterület 6185/A/32 1/1 

Debrecen belterület 7674/A/128 1/1 

Debrecen belterület 8097 152/1308 

Debrecen belterület 2281/1 331/662 

Debrecen belterület 33348/6/A/3 1/1 

Debrecen belterület 27623 1/1 

Debrecen belterület 15855/13/A/86 1/1 

Debrecen belterület 3283/270 759/1055 

Debrecen belterület 13479 123/1132 

Debrecen belterület 19897/2/A/37 1/1 

Debrecen belterület 20206/A/67 1/1 

Debrecen belterület 15855/140/A/266 1/1 

Debrecen belterület 21394/A/78 1/1 

Debrecen külterület 01437/3 1/1 

Debrecen belterület 8873/A/41 1/1 

Debrecen belterület 27489/6 1/1 

Debrecen belterület 9543/4/A/63 1/1 

Debrecen belterület 21362/A/25 1/1 

Debrecen külterület 0582/123 10/20 

Debrecen belterület 62118/21 1/1 

Debrecen belterület 160/2 192/672 

Debrecen belterület 20142/A/36 1/1 

Debrecen belterület 21473/A/30 1/1 

Debrecen belterület 21376/A/69 1/1 
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Decs belterület 793 1/1 

Decs belterület 1483 1/1 

Decs belterület 1084/1 1/1 

Decs belterület 207 1/1 

Decs belterület 12 1/1 

Decs belterület 1270 1/1 

Decs belterület 1297 1/1 

Decs belterület 923 1/1 

Dég belterület 264 1/1 

Dég belterület 764/1 1/1 

Dejtár belterület 570 1/1 

Dejtár belterület 115 1/1 

Délegyháza külterület 015/104 1/1 

Délegyháza belterület 307/2 1/1 

Demecser belterület 1116/13 1/1 

Demecser belterület 1159 1/1 

Demecser belterület 263/2 1/1 

Demecser belterület 949 1/1 

Demecser belterület 937 1/1 

Demecser belterület 738/1 383/766 

Demecser belterület 852/2/A/2 1/1 

Demecser belterület 1088 1/1 

Demecser belterület 3228 1/1 

Demecser belterület 3272 1/1 

Demecser belterület 229 1/1 

Demecser belterület 1071 1/1 

Demecser belterület 733/1 1/1 

Dencsháza belterület 26 1/1 

Derecske belterület 1574 1/1 

Derecske belterület 1252 1/1 

Derecske belterület 600 1/1 

Derecske belterület 3472/1 1/1 

Derecske belterület 701 1/1 

Derecske belterület 739/1 1/1 

Derecske belterület 1140 1/1 

Detek belterület 143 1/1 

Detk belterület 419 1/1 

Dévaványa belterület 303 1/1 

Dévaványa belterület 2115/1 1/1 

Dévaványa belterület 1015 1/1 

Dévaványa belterület 3629 1/1 

Dévaványa belterület 616 1/1 

Dévaványa belterület 3552 1/1 

Devecser belterület 3/A/7 1/1 

Devecser belterület 1896 1/1 

Diósjenő belterület 1228 1/1 

Diósjenő belterület 1121/2 1/1 

Diósviszló belterület 140 1/1 
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Doboz belterület 129 1/1 

Doboz belterület 452/1 1/1 

Doboz belterület 538 1/1 

Doboz belterület 422 1/1 

Doboz belterület 774 1/1 

Doboz belterület 579/1 1/1 

Doboz belterület 1034 1/1 

Doboz belterület 624 1/1 

Dombegyház belterület 985 1/1 

Dombegyház belterület 240 1/1 

Dombóvár belterület 1691 1/1 

Dombóvár belterület 951/2/A/9 1/1 

Dombóvár belterület 221/A/1 1/1 

Dombóvár belterület 1077/2/A/15 1/1 

Dombóvár belterület 1043/2/A/72 1/1 

Dombóvár belterület 4332 1/1 

Dombóvár belterület 1555 1/1 

Dombóvár belterület 1301/1/A/47 1/1 

Dombóvár belterület 3530/1 1/1 

Dombóvár belterület 1069/1/A/26 1/1 

Dombóvár belterület 951/2/A/38 1/1 

Dombóvár belterület 3689 1/1 

Dombóvár belterület 652/1 1/1 

Dombóvár belterület 4176 1/1 

Dombóvár belterület 1554 1/1 

Dombóvár belterület 6404 1/1 

Dombrád belterület 81 1/1 

Dombrád belterület 839 1/1 

Dombrád belterület 927 1/1 

Dombrád belterület 936 1/1 

Dombrád belterület 706 1/1 

Dombrád belterület 1813 1/1 

Dombrád belterület 929 1/1 

Domony belterület 147 1/1 

Domony belterület 261/3 1/1 

Domony belterület 261/4 1/1 

Domony belterület 159/3 1/1 

Domony belterület 119/15 1/1 

Domoszló belterület 327/2/A/4 1/1 

Dormánd belterület 439 1/1 

Dorog belterület 118/31/A/37 1/1 

Dorog belterület 1839/7/A/2 1/1 

Dorog belterület 731/5/A/62 1/1 

Dorog belterület 1851/4/A/37 1/1 

Dorog belterület 1878/4/A/8 1/1 

Dorog belterület 118/32/A/13 1/1 

Dorog belterület 2078 1/1 

Dorog belterület 731/4/A/37 1/1 
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Dorog belterület 1194/2/A/76 1/1 

Dorog belterület 1851/5/A/29 1/1 

Dorog belterület 731/3/A/1 1/1 

Döbrököz belterület 301 1/1 

Döbrököz belterület 1315 1/1 

Döbrönte külterület 022/6 1/1 

Döge belterület 699/2 1/1 

Döge belterület 343 1/1 

Döge belterület 566/2 1/1 

Dömsöd belterület 924 1/1 

Dömsöd belterület 976 1/1 

Dömsöd belterület 2381 1/1 

Dömsöd belterület 893 1/1 

Dömsöd belterület 1632 1/1 

Dömsöd belterület 1936/A 1/1 

Dömsöd belterület 2125 1/1 

Dör belterület 431 1/1 

Drávafok belterület 339 1/1 

Drávakeresztúr belterület 29 1/1 

Drávapalkonya belterület 4 1/1 

Drávasztára belterület 232 1/1 

Drégelypalánk belterület 1063 1/1 

Dudar belterület 989 1/1 

Dunaföldvár belterület 3974 1/1 

Dunaföldvár belterület 2871 1/1 

Dunaföldvár belterület 1210/1 1/1 

Dunaföldvár belterület 3776/1 1/1 
Dunaföldvár belterület 4853 2/4 

Dunaharaszti belterület 3642/A/1 1/1 

Dunaharaszti belterület 4373 1/1 

Dunaharaszti belterület 3062 1/1 

Dunakeszi belterület 7352/73/A/2 1/1 

Dunakeszi belterület 3807/A/1 1/1 

Dunakeszi belterület 7351/33/A/3 1/1 

Dunakeszi belterület 7352/65/A/10 1/1 

Dunakeszi belterület 5257/A/53 1/1 

Dunapataj belterület 1252 1/1 

Dunaszekcső belterület 395 1/1 

Dunaújváros belterület 519/2/A/16 1/1 

Dunaújváros belterület 451/31/A/70 1/1 

Dunaújváros belterület 519/6/A/11 1/1 

Dunaújváros belterület 730/30/B/4 1/1 

Dunaújváros belterület 1450 1/1 

Dunaújváros belterület 451/17/A/16 1/1 

Dunaújváros belterület 730/13/B/12 1/1 

Dunaújváros belterület 519/11/A/16 1/1 

Dunaújváros belterület 473/A/23 1/1 

Dunaújváros belterület 451/21/A/18 1/1 
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Dunaújváros belterület 196/2/A/8 1/1 

Dunaújváros belterület 18/2/D/12 1/1 

Dunaújváros belterület 730/142/A/6 1/1 

Dunaújváros belterület 730/184/A/1 1/1 

Dunaújváros belterület 87/23/E/5 1/1 

Dunaújváros belterület 50/A/10 1/1 

Dunaújváros belterület 3700 1/1 

Dunaújváros belterület 730/35/B/7 1/1 

Dunaújváros belterület 2851 1/1 

Dunaújváros belterület 730/98/A/15 1/1 

Dunaújváros belterület 451/24/B/11 1/1 

Dunaújváros belterület 451/17/A/39 1/1 

Dunaújváros belterület 730/79/A/24 1/1 

Dunaújváros belterület 39/4/A/80 1/1 

Dunaújváros belterület 451/48/A/88 1/1 

Dunaújváros belterület 76/4/B/17 1/1 

Dunaújváros belterület 730/79/A/34 1/1 

Dunaújváros belterület 10/2/D/17 1/1 

Dunavarsány belterület 1669 1/1 

Dunavarsány belterület 4638/A/1 1/1 

Dúzs belterület 48 1/1 

Ecséd belterület 48 1/1 

Ecséd belterület 227/1 1/1 

Ecseg belterület 734 1/1 

Ecseg belterület 117 1/1 

Ecseg belterület 670 1/1 

Ecseg belterület 55 1/1 

Ecseg belterület 275/3 1/1 

Ecsegfalva belterület 543/4 1/1 

Edelény belterület 678/9/A 1/1 

Edelény belterület 660/12/A/1 1/1 

Edelény belterület 2164/5 1/1 

Edelény belterület 687 12/24 

Edelény belterület 1169/A/5 1/1 

Edelény belterület 179/13/A/1 1/1 

Edelény belterület 671/5/A/5 1/1 

Edelény belterület 1953/1 1/1 

Edelény belterület 678/26/A 1/1 

Edelény belterület 2180 1/1 

Edelény belterület 1709 1/1 

Edelény belterület 2143 1/1 

Edelény belterület 454/A/1 1/1 

Eger belterület 1337/A/53 1/1 

Eger belterület 707 1/1 

Eger belterület 2015/7/A/33 1/1 

Eger belterület 2665 1/1 

Eger belterület 2954 1/1 

Eger belterület 1309/A/75 1/1 
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Eger belterület 8106 1/1 

Eger belterület 1997/A/56 1/1 

Eger belterület 2301/2 1/1 

Eger belterület 497 1/1 

Eger belterület 2015/9/A/26 1/1 

Eger belterület 1307/8/A/67 1/1 

Eger belterület 9759/A/6 1/1 

Eger belterület 2791 1/1 

Eger belterület 4407/9/A/44 1/1 

Eger belterület 1317/A/29 1/1 

Eger belterület 2012/A/149 1/1 

Eger belterület 7509/2/A/42 1/1 

Egerág belterület 274 1/1 

Egeraracsa belterület 261 1/1 

Egerbakta belterület 158 1/1 

Egerbakta belterület 38 1/1 

Egerbocs belterület 298 1/1 

Egerfarmos belterület 106 1/1 

Egerfarmos belterület 405 1/1 

Egerlövő belterület 132 1/1 

Egerszalók belterület 155 1/1 

Egerszólát belterület 251 1/1 

Egervár belterület 302/2 1/1 

Egervölgy belterület 433 1/1 

Egyek belterület 1106 1/1 

Egyek belterület 1502 1/1 

Egyek belterület 243 1/1 

Egyek belterület 109 1/1 

Egyek belterület 1811 1/1 

Egyek belterület 624 1/1 

Egyek belterület 2644/1 1/1 

Egyházasgerge belterület 650 1/1 

Egyházasharaszti belterület 22 296/296 

Egyházashetye belterület 69 1/1 

Egyházashetye belterület 128 1/1 

Elek belterület 846 1/1 

Elek belterület 968 1/1 

Elek belterület 3793 1/1 

Elek belterület 1601 1/1 

Elek belterület 3758/4 1/1 

Elek belterület 890 1/1 

Elek belterület 3737 1/1 

Elek belterület 1106 1/1 

Elek belterület 1011 1/1 

Elek belterület 3758/7 1/1 

Elek belterület 3678 1/1 

Elek belterület 3713/1 1/1 

Elek belterület 706 1/1 
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Előszállás belterület 699 1/1 

Emőd belterület 39 1/1 

Emőd belterület 1407 1/1 

Emőd belterület 2253 1/1 

Emőd belterület 1071/1 1/1 

Emőd belterület 1783 1/1 

Emőd belterület 245 1/1 

Emőd belterület 1256 1/1 

Emőd belterület 1673 1/1 

Emőd belterület 1625 1/1 

Encs belterület 998 1/1 

Encs belterület 285/A 1/1 

Endrefalva belterület 60 1/1 

Endrefalva belterület 356 1/1 

Endrefalva belterület 389 1/1 

Endrefalva belterület 22 1/1 

Endrefalva belterület 398 1/1 

Endrefalva belterület 3 1/1 

Enying belterület 175/1 1/1 

Enying belterület 1087 1/1 

Enying belterület 150/3 1/1 

Enying belterület 2746 1/1 

Enying belterület 96 1/1 

Enying belterület 1593 1/1 

Enying belterület 7911 1/1 

Enying belterület 2757/7 1/1 

Ercsi belterület 2242 1/1 

Ercsi belterület 1847/1 1/1 

Ercsi belterület 1818/2 1/1 

Ercsi belterület 738 1/1 

Ercsi belterület 2309/8 1/1 

Ercsi belterület 909 1/1 

Érd belterület 22980 20/80 

Érd belterület 12167/2/A/2 1/1 

Érd belterület 23185 6/12 

Érd belterület 14513/A/1 1/1 

Érd belterület 1083 1/1 

Érd belterület 2396/3 1/1 

Érd belterület 21903 1/1 

Érd belterület 23961 1/1 

Érd belterület 2996/A/3 1/1 

Érd belterület 17910 1/1 

Érd belterület 16116 1/1 

Erdőbénye belterület 925/3 1/1 

Erdősmecske belterület 288/1 1/1 

Erdőtarcsa belterület 46/3 1/1 

Erdőtelek belterület 224 1/1 

Erdőtelek belterület 1171 1/1 
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Erdőtelek belterület 572 1/1 

Erdőtelek belterület 1201 1/1 

Erk belterület 225 1/1 

Erk belterület 146 1/1 

Érpatak belterület 513 1/1 

Érpatak belterület 36 1/1 

Eszteregnye belterület 607 1/1 

Esztergályhorváti belterület 116 1/1 

Esztergom belterület 1265 1/1 

Esztergom belterület 16507 2/4 

Fácánkert belterület 211 1/1 

Fadd belterület 930/1 1/1 

Fadd belterület 652 1/1 

Farád belterület 5457 1/1 

Fegyvernek belterület 932 1/1 

Fegyvernek belterület 1124 1/1 

Fegyvernek belterület 2440/10 1/1 

Fegyvernek belterület 1668 1/1 

Fegyvernek belterület 848 1/1 

Fegyvernek belterület 1514 1/1 

Fegyvernek belterület 1295 1/1 

Fegyvernek belterület 260 1/1 

Fegyvernek belterület 633 1/1 

Fegyvernek belterület 2322 1/1 

Fehérgyarmat belterület 798/1/A/31 1/1 

Fehérgyarmat belterület 798/1/A/8 1/1 

Fehérgyarmat belterület 1268 1/1 

Fehérgyarmat belterület 1367 1/1 

Fehérgyarmat belterület 1705 1/1 

Fehérgyarmat belterület 1252 1/1 

Fehérgyarmat belterület 837/A/15 1/1 

Felcsút belterület 122 1/1 

Felsőnyék belterület 600 1/1 

Felsőpakony belterület 757 1/1 

Felsőrajk belterület 40 1/1 

Felsőszentiván belterület 147 1/1 

Felsőtelekes belterület 74 1/1 

Felsőzsolca belterület 839 1/1 

Felsőzsolca belterület 59 1/1 

Felsőzsolca belterület 1532/A 1/1 

Felsőzsolca belterület 860 1/1 

Ferencszállás belterület 151/2 1/1 

Foktő belterület 56 1/1 

Forráskút belterület 408 1/1 

Forró belterület 284 1/1 

Forró belterület 75/2 1/1 

Forró belterület 618/6 1/1 

Forró belterület 222 1/1 
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Forró belterület 617/17 1/1 

Fót belterület 2599/14/A 1/1 

Fót belterület 1223/1 1/1 

Földeák belterület 995 1/1 

Földeák belterület 1306 1/1 

Földes belterület 415 1/1 

Földes belterület 1499 1/1 

Földes belterület 123 1/1 

Fülöp belterület 298 1/1 

Fülöp belterület 1512 1/1 

Fülöpháza belterület 39 1/1 

Fülöpszállás belterület 827 1/1 

Fülöpszállás belterület 564 1/1 

Füzérradvány belterület 124 1/1 

Füzesabony belterület 2802 1/1 

Füzesabony belterület 1363 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2544 1/1 

Füzesgyarmat belterület 1000 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2257 1/1 

Füzesgyarmat belterület 888 1/1 

Füzesgyarmat belterület 73/3 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2322/2 1/1 

Füzesgyarmat belterület 1406/3 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2482 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2569 1/1 

Füzesgyarmat belterület 1149 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2321 1/1 

Füzesgyarmat belterület 2429 1/1 

Gáborján belterület 284 1/1 

Gacsály belterület 156 1/1 

Gádoros külterület 010/7 1/1 

Gádoros belterület 431 1/1 

Gádoros belterület 1622 1/1 

Galambok belterület 116 1/1 

Galgahévíz belterület 624 1/1 

Galgahévíz belterület 1163/3 1/1 

Galgamácsa belterület 199 1/1 

Galgamácsa belterület 903/5/A/25 1/1 

Galgamácsa belterület 56 122/492 

Gamás belterület 211 1/1 

Gárdony belterület 8247/2 1/1 

Gávavencsellő belterület 1519 1/1 

Gelej belterület 130/1 1/1 

Gellénháza belterület 531/17 1/1 

Gérce belterület 435/2 1/1 

Gerjen belterület 293 1/1 

Gerjen belterület 142 1/1 

Gerjen belterület 308 1/1 
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Gesztely belterület 759 1/1 

Gige belterület 100 1/1 

Gilvánfa belterület 4 1/1 

Gilvánfa belterület 32 1/1 

Girincs belterület 126 1/1 

Girincs belterület 98 1/1 

Girincs belterület 128 1/1 

Gordisa belterület 117 1/1 

Göd belterület 6031 1/1 

Göd belterület 6862/86/A/2 1/1 

Gödöllő belterület 5891/3/A/24 1/1 

Görbeháza belterület 1076 1/1 

Görgeteg belterület 278 1/1 

Gulács belterület 131 1/1 

Gyál belterület 4119 4/8 

Gyál belterület 1771/2 1/1 

Gyál belterület 5950 1/1 

Gyál belterület 480/2 1/1 

Gyékényes belterület 106 1/1 

Gyékényes belterület 105 1/1 

Gyékényes belterület 90 1/1 

Gyékényes belterület 464 1/1 

Gyékényes belterület 472 1/1 

Gyomaendrőd belterület 5086 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6179 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6573 1/1 

Gyomaendrőd belterület 5307 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6683/1 1/1 

Gyomaendrőd belterület 329 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2099 1/1 

Gyomaendrőd belterület 3587 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2926/A/12 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6329 1/1 

Gyömrő belterület 528/B/3 1/1 

Gyömrő belterület 3638 1/1 

Gyömrő belterület 985/2 1/1 

Gyömrő belterület 523/A/1 1/1 

Gyömrő belterület 652 1/1 

Gyöngyös belterület 1553/4/A/17 1/1 

Gyöngyös belterület 6066 1/1 

Gyöngyös belterület 5732 1/1 

Gyöngyös belterület 3482/A/93 1/1 

Gyöngyös belterület 2624/1/A/40 1/1 

Gyöngyösfalu belterület 434/A/2 1/1 

Gyöngyöshalász belterület 785/3 1/1 

Gyöngyöshalász belterület 440 1/1 

Gyöngyösoroszi belterület 901/18/A/3 1/1 

Gyöngyöspata belterület 431 1/1 
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Gyöngyössolymos belterület 413 1/1 

Gyöngyöstarján belterület 965 1/1 

Győr belterület 8575 1/1 

Győr belterület 8375/A/54 1/1 

Győr belterület 25490/9/A/1 1/1 

Győr belterület 7155/A/1 1/1 

Győrság belterület 236/1 1/1 

Győrszemere belterület 1138 1/1 

Győrszemere belterület 218 1/1 

Győrszemere belterület 609/2 1/1 

Győrszemere belterület 641 1/1 

Győrszemere belterület 118 1/1 

Győrszemere belterület 212/27 1/1 

Győrszemere belterület 101 1/1 

Győrszemere belterület 102 1/1 

Győrszemere belterület 94 1/1 

Győrtelek belterület 726/16 1/1 

Győrzámoly belterület 820 298/858 

Gyula belterület 4201/A/22 1/1 

Gyula belterület 9349 1/1 

Gyula belterület 1228 1/1 

Gyula belterület 9921/2 1/1 

Gyula belterület 4122 1/1 

Gyula belterület 2094 1/1 

Gyula belterület 1773 1/1 

Gyula belterület 5611/45/A/44 1/1 

Gyula belterület 1827 1/1 

Gyula belterület 3483/B/1 1/1 

Gyula belterület 10428/2 1/1 

Gyula belterület 10316 1/1 

Gyula belterület 3502 1/1 

Gyula belterület 9085/2/A/18 1/1 

Gyula belterület 9727 1/1 

Gyula belterület 945 1/1 

Gyula belterület 5611/47/A/51 1/1 

Gyula belterület 6138 12/50 

Gyula belterület 9618/2 1/1 

Gyula belterület 6314 1/1 

Gyulaháza belterület 522 1/1 

Gyúró belterület 309/1 1/1 

Gyüre belterület 352 1/1 

Hajdúbagos belterület 38 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 6653/7 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 4672 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 7088 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 3367 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 9455 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 9112/2 1/2 
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Hajdúböszörmény belterület 4560 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 5758 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 676 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 3757/A/15 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 7194 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 8338 1/1 

Hajdúdorog belterület 1749 1/1 

Hajdúdorog belterület 2637 1/1 

Hajdúdorog belterület 1180 1/1 

Hajdúdorog belterület 1831 1/1 

Hajdúhadház belterület 13384/5 1/1 

Hajdúhadház belterület 10445 1/1 

Hajdúhadház belterület 18124/1 1/1 

Hajdúhadház belterület 12890 1/1 

Hajdúhadház belterület 12847 1/1 

Hajdúhadház belterület 12761 1/1 

Hajdúhadház belterület 12090 1/1 

Hajdúhadház belterület 13111 20/40 

Hajdúhadház belterület 12796 1/2 

Hajdúhadház belterület 13612 1/1 

Hajdúhadház belterület 12950/2 1/1 

Hajdúhadház belterület 13881 1/1 

Hajdúhadház belterület 10645/1 1/1 

Hajdúhadház belterület 10727 1/1 

Hajdúhadház belterület 12926/2 1/1 

Hajdúhadház belterület 11182 1/1 

Hajdúhadház belterület 16245 1/1 

Hajdúhadház belterület 16205 1/1 

Hajdúhadház belterület 12779/4 1/1 

Hajdúhadház belterület 10318/58 1/1 

Hajdúnánás belterület 5328 1/1 

Hajdúnánás belterület 2246 1/1 

Hajdúnánás belterület 753 1/1 

Hajdúnánás belterület 5149/1/A/1 1/1 

Hajdúnánás belterület 2832/10/A/11 1/1 

Hajdúnánás belterület 3738 1/1 

Hajdúnánás belterület 2832/10/A/43 1/1 

Hajdúnánás belterület 2832/7/A/35 1/1 

Hajdúnánás belterület 2830/2/A/68 1/1 

Hajdúnánás belterület 3522 1/1 

Hajdúnánás belterület 474 1/1 

Hajdúsámson belterület 2111 1/1 

Hajdúsámson belterület 1847/10 1/1 

Hajdúsámson belterület 927/34 1/1 

Hajdúsámson belterület 1054/9 271/553 

Hajdúsámson belterület 255/1 1/1 

Hajdúsámson belterület 926/52 1/1 

Hajdúsámson belterület 1013/35 4/4 



12282 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

 

Hajdúsámson belterület 1013/12 1/1 

Hajdúsámson belterület 1358 1/1 

Hajdúsámson belterület 2530/2/A/4 1/1 

Hajdúsámson belterület 1172/7 991/1661 

Hajdúsámson belterület 1699 1/1 

Hajdúsámson belterület 2601/3 6/12 

Hajdúsámson zártkert 6614/2 2/14 

Hajdúsámson zártkert 6543/5 546/886 

Hajdúsámson zártkert 6672/7 1676/6704 

Hajdúszoboszló belterület 4132 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 2414/2/A/83 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 6410 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 6749 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 5793/25/A/30 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 4653 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 1391/2 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 7501 1/1 

Hajdúszovát belterület 155 1/1 

Hajdúszovát belterület 419 1/1 

Hajdúszovát belterület 1390 1/1 

Hajmáskér belterület 491/9/A/38 1/1 

Hajmáskér belterület 491/2/A/54 1/1 

Hajós belterület 1515 1/1 

Halmaj belterület 270/1 1/1 

Halmaj belterület 317/4 1/1 

Halmaj belterület 145 1/1 

Halmajugra belterület 675/1 1/1 

Hangács belterület 173 1/1 

Hatvan belterület 486 1/1 

Hatvan belterület 4604/17/A/12 1/1 

Hatvan belterület 4536 1/1 

Hatvan belterület 1504 1/1 

Hatvan belterület 915 1/1 

Hatvan belterület 4805/C/14 1/1 

Hatvan belterület 2029 1/1 

Hatvan belterület 4781/2/A/55 1/1 

Hatvan belterület 571 1/1 

Hatvan belterület 4568/5/A/26 1/1 

Hatvan belterület 5235/6/A/15 1/1 

Hatvan belterület 957 1/1 

Hatvan belterület 4009/4/A/1 1/1 

Hatvan belterület 5307/1 427/723 

Hatvan belterület 891/97 1/1 

Hatvan belterület 541/2 1/1 

Hatvan belterület 3978/1/A/71 1/1 

Hegyeshalom belterület 370/1 1468/10000 

Hedrehely belterület 314 1/1 

Héhalom belterület 343 1/1 
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Hejőbába belterület 457 1/1 

Hejőbába belterület 571/1 1/1 

Hejőszalonta belterület 218/1 1/1 

Hencida belterület 730 1/1 

Hencse belterület 106 1/1 

Heréd belterület 308 1/1 

Heréd belterület 460 1/1 

Heréd belterület 499 1/1 

Heréd belterület 508 1/1 

Herend belterület 304/1 1/1 

Heresznye belterület 6 1/1 

Hernád belterület 113/1 1/1 

Hernádkak belterület 244 1/1 

Hernádnémeti belterület 5/2 1/1 

Hetes belterület 256 1/1 

Hetes belterület 291 1/1 

Heves belterület 1708 1/1 

Heves belterület 2373 1/1 

Heves belterület 2359/2 1/1 

Heves belterület 2028 1/1 

Heves belterület 402 1/1 

Heves belterület 3043 1/1 

Heves belterület 2320 1/1 

Heves belterület 2011/1 1/1 

Heves belterület 2637 1/1 

Heves belterület 1377 1/1 

Heves belterület 1890/1 1/1 

Hidas belterület 383 1/1 

Hobol belterület 2983/2 1/1 

Hobol belterület 2714 1/1 

Hodász belterület 847/2 1/1 

Hodász belterület 903 1/1 

Hodász belterület 928 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 11351 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13136/27/A/35 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 4116 6/8 

Hódmezővásárhely belterület 13136/4/A/15 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 10552 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 9151/2/A/10 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 3404/13 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 12926/A/4 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 16045 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 4174 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 6603 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 3470/A 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 3696 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 10418/2/A/2 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 3466 1/1 
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Hódmezővásárhely belterület 10418/2/A/1 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13473/A/68 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13136/14/A/15 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13349/5/A/48 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 9165/4/A/15 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 4741 320/640 

Hódmezővásárhely belterület 9815 4/4 

Hollókő belterület 199 1/1 

Homokszentgyörgy belterület 54/1/A/5 1/1 

Homokszentgyörgy belterület 416 1/1 

Homrogd belterület 154 1/1 

Hort belterület 1019/2 1/1 

Hort belterület 659 1/1 

Hosszúpályi belterület 472 1/1 

Hosszúpályi belterület 1583 1/1 

Hosszúpályi belterület 1860 1/1 

Hosszúpályi belterület 1445 1/1 

Hőgyész belterület 115 1/1 

Hugyag belterület 477/1 1/1 

Hugyag belterület 477/2 1/1 

Hugyag belterület 241 1/1 

Hugyag belterület 147/1 1/1 

Hugyag belterület 382 1/1 

Ibrány belterület 168/1 1/1 

Ibrány belterület 1077 1/1 

Ibrány belterület 1039/8 1/1 

Igar belterület 1063/1 1/1 

Igrici belterület 249 1/1 

Igrici belterület 599 1/1 

Iharosberény belterület 43 1/1 

Iklad belterület 767 1/1 

Ilk belterület 245 1/1 

Illocska belterület 100 1/1 

Inke belterület 320 1/1 

Isaszeg belterület 1800/2 1/1 

Isaszeg belterület 2679/5 1/1 

Isaszeg belterület 64 1/1 

Isaszeg belterület 4036/4 700/1260 

Istvándi belterület 255 1/1 

Istvándi belterület 164 1/1 

Iván belterület 273 1/1 

Izsák belterület 1682 1/1 

Izsák belterület 536 1/1 

Izsák belterület 1401 1/1 

Izsák belterület 135 1/1 

Izsófalva belterület 1172 1/1 

Izsófalva belterület 665 1/1 

Jakabszállás belterület 285/2 1/1 
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Jákó belterület 128/2 1/1 

Jánoshalma belterület 2487 1/1 

Jánoshalma belterület 3706 1/1 

Jánoshalma belterület 772 1/1 

Jánoshalma belterület 856 1/1 

Jánosháza belterület 955 1/1 

Jánossomorja belterület 1102 1/1 

Jánossomorja belterület 1093/1 1/1 

Járdánháza belterület 261 1/1 

Járdánháza belterület 353 1/1 

Jármi belterület 396 1/1 

Jármi belterület 480/2 1/1 

Jármi belterület 313 1/1 

Jászalsószentgyörgy belterület 1075 1/1 

Jászalsószentgyörgy belterület 444 1/1 

Jászapáti belterület 1328 1/1 

Jászapáti belterület 2612 1/1 

Jászapáti belterület 1649/1 1/1 

Jászapáti belterület 517/2 1/1 

Jászapáti belterület 3178 1/1 

Jászapáti belterület 1177/1 1/1 

Jászárokszállás belterület 2239 1/1 

Jászárokszállás belterület 654 1/1 

Jászárokszállás belterület 3904 1/1 

Jászárokszállás belterület 1799 1/1 

Jászárokszállás belterület 4241 1/1 

Jászárokszállás belterület 3022/1 1/1 

Jászárokszállás belterület 2151 1/1 

Jászárokszállás belterület 3094 1/1 

Jászárokszállás belterület 546 1/1 

Jászárokszállás belterület 2472 1/1 

Jászárokszállás belterület 3974 1/1 

Jászberény belterület 3591 1/1 

Jászberény belterület 4633 1/1 

Jászberény belterület 2413/30 1/1 

Jászberény belterület 4116 1/1 

Jászberény belterület 4330 1/1 

Jászberény belterület 2888 1/1 

Jászberény belterület 5791/1 1/1 

Jászberény belterület 7112 1/1 

Jászfelsőszentgyörgy belterület 128 1/1 

Jászfelsőszentgyörgy belterület 144 1/1 

Jászfényszaru belterület 1238 1/1 

Jászfényszaru belterület 2339 1/1 

Jászfényszaru belterület 1053 1/1 

Jászfényszaru belterület 2131/1 1/1 

Jászfényszaru belterület 909/35 1/1 

Jászfényszaru belterület 1963 1/1 
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Jászfényszaru belterület 88 1/1 

Jászfényszaru belterület 2337 1/1 

Jászkisér belterület 1174 1/1 

Jászkisér belterület 2112/26 1/1 

Jászkisér belterület 757/6 1/1 

Jászkisér belterület 344 1/1 

Jászkisér belterület 799 1/1 

Jászladány belterület 1824 1/1 

Jászladány belterület 2720 1/1 

Jászladány belterület 1602 1/1 

Jászszentlászló belterület 87 1/1 

Jásztelek belterület 408 1/1 

Jásztelek belterület 207/1 1/1 

Jásztelek belterület 561/1 1/1 

Jenő belterület 459/1 1/1 

Jobbágyi belterület 238/4/A/4 1/1 

Kaba belterület 2294 1/1 

Kaba belterület 980/1 1/1 

Kaba belterület 2314/2 1/1 

Kaba belterület 2187/1 1/1 

Kadarkút belterület 561 1/1 

Kadarkút belterület 219 1/1 

Kadarkút belterület 413 1/1 

Kadarkút belterület 191/1 1/1 

Kajárpéc belterület 1309 1/1 

Kajdacs belterület 43 1/1 

Kakasd belterület 136 1/1 

Kákics belterület 96 1/1 

Kakucs belterület 25/1 1/1 

Kál belterület 1012 1/1 

Kál belterület 648 1/1 

Kál belterület 1205 1/1 

Kálló belterület 642 1/1 

Kálló belterület 41 1/1 

Kállósemjén belterület 988 1/1 

Kállósemjén belterület 1036 1/1 

Kálmánháza belterület 306/4 1/1 

Kálmánháza belterület 76 1/1 

Kalocsa belterület 4655 1/1 

Kalocsa belterület 2475 1/1 

Kalocsa belterület 3506/25/A/9 1/1 

Kalocsa belterület 483 1/1 

Kalocsa belterület 1936 1/1 

Kalocsa belterület 3506/23/A/9 1/1 

Kalocsa belterület 545 1/1 

Káloz belterület 609 1/1 

Káloz belterület 60 1/1 

Kántorjánosi belterület 397 1/1 
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Kántorjánosi belterület 866 1/1 

Kápolnásnyék belterület 1144/1 1/1 

Kaposfő belterület 101 1/1 

Kaposfő belterület 573/1 1/1 

Kaposmérő belterület 313/1 1/1 

Kaposvár belterület 5637/102/A/24 1/1 

Kaposvár belterület 3096 1/1 

Kaposvár belterület 6731 1/1 

Kaposvár belterület 8343 1/1 

Kaposvár belterület 15306 1/1 

Kaposvár belterület 2913 1/1 

Kaposvár belterület 5381/69/A/1 1/1 

Kaposvár belterület 5637/97/A/20 1/1 

Kaposvár belterület 4330/14/A/40 1/1 

Kaposvár belterület 4867/5/A/13 1/1 

Kaposvár belterület 7457 30/72 

Kaposvár belterület 7439 16/64 

Kaposvár belterület 7814/3/A/1 1/1 

Kaposvár belterület 107/A/8 1/1 

Kaposvár belterület 5504/11/A/14 1/1 

Kaposvár belterület 17195/2 1/1 

Kaposvár belterület 936/2/A/11 1/1 

Kaposvár belterület 4761/A/17 1/1 

Kaposvár belterület 8722 1/1 

Kaposvár belterület 10073 1/1 

Kaposvár belterület 4928/A/21 1/1 

Kaposvár belterület 3119 1/1 

Kaposvár belterület 5637/73/A/6 1/1 

Kaposvár belterület 13249 1/1 

Kaposvár belterület 7843/A/11 1/1 

Kaposvár belterület 5381/10/A/24 1/1 

Kaposvár belterület 5637/88/A/42 1/1 

Kaposvár belterület 3032 1/1 

Kaposvár belterület 3239 1/1 

Kaposvár belterület 2624 1/1 

Kaposvár belterület 3026/10 1/1 

Kaposvár belterület 4153 360/1800 

Kaposvár belterület 15400 1/1 

Kaposvár belterület 6820/3 1/1 

Kaposvár belterület 4846/14/A/26 1/1 

Kaposvár belterület 2747 1/1 

Kaposvár belterület 15040 1/1 

Kapuvár belterület 1829/1 1/1 

Kapuvár belterület 1173 1/1 

Karácsond belterület 353 1/1 

Karád belterület 156 1/1 

Karancsalja belterület 286 1/1 

Karancsalja belterület 26/1 1/1 
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Karancsalja belterület 826 1/1 

Karancskeszi belterület 1266 1/1 

Karancskeszi belterület 496 1/1 

Karancskeszi belterület 273 1/1 

Karancslapujtő belterület 1139 1/1 

Karancslapujtő belterület 506 1/1 

Karancslapujtő belterület 1116 1/1 

Karancslapujtő belterület 490 1/1 

Karancslapujtő belterület 772 1/1 

Karancslapujtő belterület 615 1/1 

Karancsság belterület 405 1/1 

Karancsság belterület 138/1 1/1 

Karcag belterület 5226 1/1 

Karcag belterület 1904/A/2 1/1 

Karcag belterület 3521 1/1 

Karcag belterület 5213/3 1/1 

Karcag belterület 2097 1/1 

Karcag belterület 188/2/A/27 1/1 

Karcag belterület 2533/3/A/7 1/1 

Karcag belterület 5240/2 1/1 

Karcag belterület 5828 1/1 

Karcag belterület 7236 1/1 

Karcag belterület 5880 1/1 

Karcag belterület 1454 1/1 

Karcag belterület 5149/1 1/1 

Karcag belterület 4046 1/1 

Karcag belterület 1196 1/1 

Karcag belterület 505/1 1/1 

Kardoskút belterület 278 1/1 

Karmacs belterület 360 1/1 

Károlyháza belterület 38 1/1 

Kaszaper belterület 581 1/1 

Kaszaper belterület 643 1/1 

Katymár belterület 446/A/2 1/1 

Katymár belterület 296 1/1 

Káva belterület 387/1 1/1 

Kazár belterület 364 1/1 

Kazár belterület 23 1/1 

Kazár belterület 2030/2 1/1 

Kazár belterület 677 1/1 

Kazincbarcika belterület 1138/1/A/34 1/1 

Kazincbarcika belterület 2230/9/J/3 1/1 

Kazincbarcika belterület 2230/9/H/7 1/1 

Kazincbarcika belterület 1098/10/A/18 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/87/A/107 1/1 

Kazincbarcika belterület 1499/3/A/55 1/1 

Kazincbarcika belterület 1097/19/A/31 1/1 

Kazincbarcika belterület 1394/27/A/20 1/1 
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Kazincbarcika belterület 1136/17/A/6 1/1 

Kazincbarcika belterület 1394/6/A/10 1/1 

Kazincbarcika belterület 984/A/36 1/1 

Kazincbarcika belterület 211/52 1/1 

Kazincbarcika belterület 1499/3/A/1 1/1 

Kazincbarcika belterület 623/1/A/11 1/1 

Kazincbarcika belterület 1083/16/A/12 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/85/A/36 1/1 

Kazincbarcika belterület 1129/13/A/35 1/1 

Kazincbarcika belterület 1499/5/A/53 1/1 

Kazincbarcika belterület 1472/18/A/54 1/1 

Kázsmárk belterület 126 1/1 

Kecel belterület 2786 1/1 

Kecel belterület 2534 1/1 

Kecel belterület 3171/1 1/1 

Kecskemét belterület 3799/2/A/33 1/1 

Kecskemét belterület 2015 1/1 

Kecskemét belterület 1983 1/1 

Kecskemét belterület 1939 8/16 

Kecskemét belterület 1534 2/4 

Kecskemét belterület 9281 8/20 

Kecskemét belterület 10576/236/A/15 1/1 

Kecskemét belterület 3801/5/A/15 1/1 

Kecskemét belterület 10576/66/A/1 1/1 

Kecskemét belterület 10576/13/A/4 1/1 

Kecskemét belterület 2227 150/906 

Kecskemét belterület 1936 1/1 

Kecskemét belterület 3718/A/58 1/1 

Kecskemét belterület 1807 1830/3252 

Kecskemét belterület 1807/A 1/1 

Kecskemét belterület 1668 4/8 

Kecskemét belterület 10576/84/A/107 1/1 

Kecskemét belterület 3743/A/54 1/1 

Kecskemét belterület 8000/8/A/12 1/1 

Kecskemét belterület 8396 240/480 

Kecskemét belterület 1682/6 1/1 

Kecskemét belterület 8402 2/4 

Kecskemét belterület 6318/4/B/10 1/1 

Kecskemét külterület 0625/54/E/6 1/1 

Kék belterület 292 1/1 

Kemecse belterület 731/2 1/1 

Kemecse belterület 753/6 1/1 

Kemecse belterület 1301 1/1 

Kemecse belterület 839/2 1/1 

Kemecse belterület 821/3 1/1 

Kemecse belterület 128/2 1/1 

Kemecse belterület 821/5 1/1 

Kemenessömjén belterület 261 1/1 
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Kemenessömjén belterület 125 1/1 

Kenderes belterület 874 1/1 

Kenderes belterület 2101/5 1/1 

Kenderes belterület 1248 1/1 

Kenderes belterület 277 1/1 

Kenderes belterület 1911/1 1/1 

Kenéz belterület 76 1/1 

Kengyel belterület 1119/2 1/1 

Kengyel belterület 974/1 1/1 

Kercseliget belterület 291 1/1 

Kerecsend belterület 352/A/1 1/1 

Kerecsend belterület 350 1/1 

Kerecsend belterület 547/10 1/1 

Kerecsend belterület 521/2 1/1 

Kerecsend belterület 151/2 1/1 

Kerecsend belterület 354 1/1 

Kerekegyháza belterület 1457 1/1 

Kerékteleki belterület 151 1/1 

Kertészsziget belterület 43 1/1 

Kesznyéten belterület 313/2 1/1 

Keszthely belterület 2805/38/A/57 1/1 

Keszthely belterület 1325/9/A/1 1/1 

Keszthely belterület 1325/9/A/16 1/1 

Kesztölc belterület 11 1/1 

Kétegyháza belterület 1521 1/1 

Kétegyháza belterület 929 1/1 

Kétegyháza belterület 1782 1/1 

Kétegyháza belterület 192/1 1/1 

Kétegyháza belterület 741 1/1 

Kétegyháza belterület 1668 1/1 

Kétegyháza belterület 1260/2 1/1 

Kéthely belterület 575 1/1 

Kéthely belterület 53 1/1 

Kéthely belterület 694 1/1 

Kétpó belterület 13 1/1 

Kétújfalu belterület 6 1/1 

Kevermes belterület 542 1/1 

Királyegyháza belterület 310 1/1 

Királyegyháza belterület 469/4 1/1 

Kisar belterület 111 1/1 

Kisdorog belterület 283 1/1 

Kisgyőr belterület 503 1/1 

Kisharsány belterület 112/4 1/1 

Kiskorpád belterület 750 1/1 

Kiskorpád belterület 218 1/1 

Kiskorpád belterület 12 1/1 

Kisköre belterület 442 1/1 

Kisköre belterület 920/2 1/1 
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Kiskőrös belterület 1953 1/1 

Kiskőrös külterület 0197/15 1/1 

Kiskőrös belterület 795 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 2300 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 1828 20/240 

Kiskunfélegyháza belterület 2326 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 3346 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 5042 162/300 

Kiskunfélegyháza belterület 5081 12/32 

Kiskunfélegyháza belterület 5395 152/448 

Kiskunfélegyháza belterület 4602 1/2 

Kiskunfélegyháza belterület 3010 16626/83328 

Kiskunfélegyháza belterület 4658 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 774 1/1 

Kiskunhalas belterület 5749/15/A/4 1/1 

Kiskunhalas belterület 4689/7/A/16 1/1 

Kiskunhalas belterület 3325 1/1 

Kiskunhalas belterület 1815/52/A/28 1/1 

Kiskunhalas belterület 5292 4/4 

Kiskunhalas belterület 543/2 288/421 

Kiskunhalas belterület 3971 20/30 

Kiskunhalas belterület 222/4/A/50 1/1 

Kiskunhalas belterület 3807 149/394 

Kiskunhalas belterület 3301 1/1 

Kiskunhalas belterület 3289/1 1/1 

Kiskunhalas belterület 1684/2 1/1 

Kiskunhalas belterület 4213 334/779 

Kiskunhalas belterület 3454 1/1 

Kiskunhalas belterület 3556 49/100 

Kiskunhalas belterület 30/B/2 1/1 

Kiskunhalas belterület 518/4/A/5 1/1 

Kiskunlacháza belterület 934/5 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2715/36 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2199 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2260 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2715/129 1/1 

Kiskunmajsa belterület 540 2/2 

Kiskunmajsa belterület 2774 1/1 

Kiskunmajsa belterület 23 1/1 

Kisláng belterület 60/1 1/1 

Kisláng belterület 899 1/1 

Kisléta belterület 213 1/1 

Kisléta belterület 245 1/1 

Kislőd külterület 0106/32/A/1 1/1 

Kisnána belterület 289 1/1 

Kisnána belterület 348 1/1 

Kisnána belterület 253 1/1 

Kistarcsa belterület 5676 10/20 



12292 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

 

Kistelek belterület 1947 1/1 

Kistelek belterület 363 1/1 

Kistelek belterület 425 1/1 

Kistelek belterület 1117 1/1 

Kistelek belterület 774 1/1 

Kistelek belterület 2826 1/1 

Kistelek belterület 1829 1/1 

Kistokaj belterület 21/2 1/1 

Kisújszállás belterület 2916/3 1/1 

Kisújszállás belterület 2349/2 1/1 

Kisvárda belterület 2444/27/A/12 1/1 

Kisvárda belterület 3258/B 1/1 

Kisvárda belterület 3250 1/1 

Kisvárda belterület 2444/23/A/13 1/1 

Kisvárda belterület 2143 1/1 

Kisvárda belterület 3293 1/1 

Kisvárda belterület 390 1/1 

Kisvárda belterület 153 1/1 

Kisszállás belterület 40 1/1 

Kisszentmárton külterület 0187/3 1/1 

Kocs belterület 1256 1/1 

Kocs belterület 814 1/1 

Kocsola belterület 214 1/1 

Kocsola belterület 808 1/1 

Kocsord belterület 644/2 1/1 

Kocsord belterület 344 1/1 

Kóka belterület 418 1/1 

Kóka belterület 1541 1/1 

Komádi belterület 2456 1/1 

Komádi belterület 2539 1/1 

Komádi belterület 537 1/1 

Komádi belterület 2479 1/1 

Komárom belterület 4390 1/1 

Komárom belterület 3029 1/1 

Komárom belterület 5410/204/A/5 1/1 

Komárom belterület 5645 1/1 

Komárom belterület 1135/A/7 1/1 

Komárom belterület 4041 1/1 

Komló belterület 2997/A/18 1/1 

Komló belterület 3452/A/11 1/1 

Komló belterület 1022 1/1 

Komló belterület 3002/A/4 1/1 

Komló belterület 1521/42/A/3 1/1 

Komló belterület 536/2/A/21 1/1 

Komló belterület 1521/42/A/8 1/1 

Komló belterület 1150/A/28 1/1 

Komló belterület 2987/A/15 1/1 

Komló belterület 476/3/A/53 1/1 
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Komló belterület 2993/A/8 1/1 

Komló belterület 3697/6/A/55 1/1 

Komló belterület 487/2/A/13 1/1 

Komló belterület 3099/A/24 1/1 

Komló belterület 1521/20/A/2 1/1 

Komló belterület 742 1/1 

Komló belterület 2347/A/4 1/1 

Komló belterület 3038/A/11 1/1 

Komló belterület 1211/A/16 1/1 

Komló belterület 3521/A/2 1/1 

Komló belterület 1220/A/29 1/1 

Komló belterület 1521/17/A/14 1/1 

Komló belterület 2306/A/14 1/1 

Komló belterület 3640/3/A/3 1/1 

Komló belterület 3697/4/A/26 1/1 

Komló belterület 1141/A/10 1/1 

Komló belterület 1521/41/A/3 1/1 

Komló belterület 3789/A/51 1/1 

Komló belterület 3756/A/44 1/1 

Komló belterület 3640/2/A/53 1/1 

Komló belterület 1971 1/1 

Komló belterület 3638/A/69 1/1 

Komló belterület 3697/7/A/31 1/1 

Komló belterület 3066/A/8 1/1 

Komló belterület 399 104/198 

Komló belterület 747 1/1 

Komló belterület 2438/3/A/17 1/1 

Komló belterület 3304/4/A/11 1/1 

Komló belterület 1521/42/A/9 1/1 

Komló belterület 3512/A/29 1/1 

Komló belterület 1521/5/A/1 1/1 

Komló belterület 383/17/A/12 1/1 

Komló belterület 2987/A/26 1/1 

Komló belterület 2152 1/1 

Komló belterület 3595/A/35 1/1 

Komló belterület 111/A/3 1/1 

Komló belterület 3046/A/20 1/1 

Komló belterület 1144/A/9 1/1 

Komlósd belterület 39 1/1 

Kompolt belterület 23 1/1 

Kompolt belterület 909 1/1 

Kompolt belterület 924 1/1 

Kompolt belterület 6/17 1/1 

Kompolt belterület 889/44 1/1 

Kompolt belterület 35 1/1 

Kondó belterület 103 1/1 

Kondoros belterület 1248 1/1 

Kondoros belterület 1579 1/1 
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Konyár belterület 1119 1/1 

Konyár belterület 472/2 1/1 

Konyár belterület 294 1/1 

Konyár belterület 64 1/1 

Konyár belterület 170 1/1 

Koroncó belterület 493/3 1/1 

Kórós belterület 13 1/1 

Kosd belterület 395 245750/1259000 

Kosd belterület 287/1 1/1 

Kótaj belterület 689 1/1 

Kótaj belterület 400 1/1 

Kótaj belterület 637 1/1 

Kótaj belterület 1081/1 1/1 

Kótaj belterület 57/1 1/1 

Kovácsvágás belterület 318 1/1 

Kovácsvágás belterület 218/1 1/1 

Kovácsvágás belterület 95 1/1 

Kölked belterület 301/6 1/1 

Kölked belterület 146 1/1 

Kömlőd belterület 512 1/1 

Körmend belterület 2042 1/1 

Körmend belterület 9/3/A/11 1/1 

Körmend belterület 1399/10 1/1 

Körösladány belterület 1628 1/1 

Körösladány belterület 1338 1/1 

Körösladány belterület 801 1/1 

Körösladány belterület 1411 1/1 

Körösladány belterület 630 1/1 

Körösladány belterület 1768 1/1 

Körösladány belterület 1395 1/1 

Köröstarcsa belterület 873 1/1 

Köröstarcsa belterület 810 1/1 

Kőszárhegy belterület 212/1 1/1 

Kőszárhegy belterület 199/2 1/1 

Kulcs belterület 3534/1 1/1 

Kunágota belterület 757 1/1 

Kunágota belterület 1561 1/1 

Kunágota belterület 1250 1/1 

Kunágota belterület 1747 1/1 

Kunágota belterület 1661 1/1 

Kunágota belterület 1195 1/1 

Kunágota belterület 116 1/1 

Kunágota belterület 1397 1/1 

Kunágota belterület 1283 1/1 

Kunágota belterület 1472 1/1 

Kunágota belterület 1740 1/1 

Kunhegyes belterület 3357 1/1 

Kunhegyes belterület 547/1 1/1 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12295

 

Kunhegyes belterület 2240/2 1/1 

Kunhegyes belterület 1861/2 1/1 

Kunhegyes belterület 2740 1/1 

Kunhegyes belterület 632 1/1 

Kunmadaras belterület 2172 1/1 

Kunmadaras belterület 2116 1/1 

Kunmadaras belterület 1701 1/1 

Kunmadaras belterület 1245 1/1 

Kunmadaras belterület 1273 1/1 

Kunmadaras belterület 2133 1/1 

Kunmadaras belterület 587 1/1 

Kunszentmárton belterület 1190 1/1 

Kunszentmárton belterület 3851 1/1 

Kunszentmárton belterület 893 1/1 

Kunszentmárton belterület 1701 1/1 

Kunszentmárton belterület 1604 1/1 

Kunszentmárton belterület 1703 1/1 

Kunszentmárton belterület 729 1/1 

Kunszentmárton belterület 1226/A/4 1/1 

Kunszentmárton belterület 561 1/1 

Kunszentmárton belterület 885 1/1 

Kunszentmárton belterület 3293 1/1 

Kunszentmárton belterület 9 152/410 

Kunszentmárton belterület 932 1/1 

Kunszentmiklós belterület 2309 1/1 

Kunszentmiklós belterület 1591 1/1 

Kunszentmiklós belterület 2153 1/1 

Kutas belterület 138 1/1 

Kübekháza belterület 127 1/1 

Lábatlan belterület 1541/8/A/6 1/1 

Lábatlan belterület 71/2/A/6 1/1 

Lábatlan belterület 2159 1/1 

Lábod belterület 517 1/1 

Lad belterület 34 1/1 

Lajosmizse belterület 2344 1/1 

Lajosmizse belterület 2606/7 1/1 

Lajosmizse belterület 697/A/1 1/1 

Lajosmizse belterület 1140 1/1 

Lajosmizse belterület 1379/2 1/1 

Lajosmizse belterület 2606/16 1/1 

Lajosmizse belterület 2682 1/1 

Lajosmizse belterület 2503 1/1 

Lajosmizse belterület 352 1/1 

Lak belterület 171 1/1 

Lak belterület 112 1/1 

Lakitelek belterület 536 1/1 

Lakócsa belterület 3 1/1 

Lánycsók belterület 494 1/1 
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Lánycsók belterület 439 1/1 

Lapáncsa belterület 96 1/1 

Laskod belterület 335 1/1 

Legyesbénye belterület 498 1/1 

Lénárddaróc belterület 349 1/1 

Lengyeltóti belterület 6 1/1 

Létavértes belterület 2372 1/1 

Létavértes belterület 2984 1/1 

Létavértes belterület 2417 1/1 

Létavértes belterület 251 1/1 

Létavértes belterület 2713/2 1/1 

Létavértes belterület 2442 1/1 

Létavértes belterület 3002/1 1/1 

Letenye belterület 103/1 1/1 

Letenye belterület 1617 1/1 

Letenye belterület 238 1/1 

Letkés belterület 963 1/1 

Levelek belterület 902/2 1/1 

Levelek belterület 824/29 1/1 

Levelek belterület 111/2 1/1 

Liget belterület 119 1/1 

Litér belterület 658 1/1 

Litke belterület 121 1/1 

Litke belterület 649 1/1 

Litke belterület 339 1/1 

Litke belterület 452 1/1 

Litke belterület 184 1/1 

Litke belterület 157 1/1 

Lőkösháza belterület 790 1/1 

Lőkösháza belterület 322 1/1 

Lőkösháza belterület 438/2 1/1 

Lőkösháza belterület 362 1/1 

Lőkösháza belterület 363/1 1/1 

Lőrinci belterület 705 1/1 

Lőrinci belterület 908 1/1 

Lőrinci belterület 306 1/1 

Lőrinci belterület 878 1/1 

Lőrinci belterület 235 1/1 

Lőrinci belterület 1853 1/1 

Lőrinci belterület 80/A/6 1/1 

Ludányhalászi belterület 1030 1/1 

Ludányhalászi belterület 1056 1/1 

Ludas belterület 250 1/1 

Ludas belterület 264 1/1 

Lukácsháza belterület 277 1/1 

Madaras belterület 879 1/1 

Madaras belterület 1711 1/1 

Maglód belterület 3304/B/2 1/1 
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Maglód belterület 4207/A/3 1/1 

Mágocs belterület 922/1 1/1 

Mágocs belterület 679 1/1 

Mágocs belterület 305 1/1 

Mágocs belterület 678 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 1317 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 972 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 495 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 1321 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 298 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 262 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 868 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 1224 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 704 1/1 

Magyargéc belterület 370 1/1 

Magyargéc belterület 94 1/1 

Magyarhertelend belterület 212/5 1/1 

Magyarlak belterület 188 1/1 

Magyarmecske belterület 14 1/1 

Majosháza belterület 136/2 1/1 

Majs belterület 96 1/1 

Majs belterület 44 1/1 

Maklár belterület 297/1 1/1 

Makó belterület 9370 1/1 

Makó belterület 9638 1/1 

Makó belterület 4878 1/1 

Makó belterület 9863 1/1 

Makó belterület 1195 1/1 

Makó belterület 7256 1/1 

Makó belterület 4764/A/6 8/12 

Makó belterület 4813/18/A/7 1/1 

Makó belterület 9194 1/1 

Makó belterület 9625 1/1 

Makó belterület 7526/2/A/2 1/1 

Makó belterület 5388/A/3 1/1 

Makó belterület 898/1 6/8 

Mályi belterület 520/15/A/6 1/1 

Mályi belterület 300/2 1/1 

Mályi belterület 557 1/1 

Mándok belterület 439 1/1 

Mándok belterület 1369/1 1/1 

Mándok belterület 447 1/1 

Mánfa belterület 5015 1/1 

Marcalgergelyi belterület 18 1/1 

Marcali belterület 2245 1/1 

Marcali belterület 37/2/A/20 1/1 

Marcali belterület 1392/2 1/1 

Marcali belterület 1601/14/A/12 1/1 
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Marcali belterület 232 1/1 

Marcali belterület 1064 1/1 

Marcali belterület 1825/2 1/1 

Marcali belterület 3528 1/1 

Marcali belterület 778 1/1 

Marcali belterület 358/1 1/1 

Marcali belterület 142/1/A/7 1/1 

Marcali belterület 152 1/1 

Máriapócs belterület 67 1/1 

Markaz belterület 604/48 1/1 

Márok belterület 217 1/1 

Maroslele belterület 551 1/1 

Maroslele belterület 376 1/1 

Maroslele belterület 440 1/1 

Martfű belterület 49/1 1/1 

Martfű belterület 39/1 1/1 

Martfű belterület 532 1/1 

Martfű belterület 349/30/A/22 1/1 

Martonvásár belterület 155 1/1 

Martonvásár belterület 498/18/A/3 1/1 

Mátészalka belterület 1241 1/1 

Mátészalka belterület 1930 1/1 

Mátészalka belterület 2785/1/A/1 1/1 

Mátészalka belterület 1331 1/1 

Mátészalka belterület 1854 1/1 

Mátészalka belterület 2378 1/1 

Mátészalka belterület 3729 1/1 

Mátraderecske belterület 620 1/1 

Mátraderecske belterület 847 1/1 

Mátraderecske belterület 698 1/1 

Mátramindszent belterület 695/14 1/1 

Mátranovák belterület 382/A 1/1 

Mátranovák belterület 1101 1/1 

Mátranovák belterület 1095 16/48 

Mátraszele belterület 791/17 1/1 

Mátraterenye belterület 1172 1/1 

Mátraterenye belterület 19 1/1 

Mátraverebély belterület 398 1/1 

Mátraverebély belterület 1040 1/1 

Mátraverebély belterület 354 1/1 

Mátraverebély belterület 326 1/1 

Mátraverebély belterület 731 1/1 

Mátraverebély belterület 1387 1/1 

Mátraverebély belterület 924 1/1 

Mátyásdomb belterület 514 1/1 

Medgyesegyháza belterület 143/1 1/1 

Medgyesegyháza belterület 610 1/1 

Medgyesegyháza belterület 877/1 1/1 
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Meggyeskovácsi belterület 456 1/1 

Méhkerék belterület 907 1/1 

Méhkerék belterület 1062 1/1 

Méhkerék belterület 760 1/1 

Méhtelek belterület 292/3 1/1 

Mélykút belterület 723 1/1 

Mélykút belterület 2523 1/1 

Mende belterület 219 1/1 

Merenye belterület 17 1/1 

Merenye belterület 32 1/1 

Merenye belterület 12 1/1 

Mérk belterület 892/2 1/1 

Mernye belterület 9 1/1 

Mernye belterület 506 1/1 

Mesterszállás belterület 261 1/1 

Mesztegnyő belterület 497 1/1 

Mesztegnyő belterület 502 1/1 

Mezőberény belterület 2717 1/1 

Mezőberény belterület 2748 1/1 

Mezőberény belterület 1746 1/1 

Mezőberény belterület 3147 1/1 

Mezőberény belterület 1487 1/1 

Mezőberény belterület 2736 1/1 

Mezőberény belterület 2735/1 58/60 

Mezőberény belterület 865 1/1 

Mezőberény belterület 3813 1/1 

Mezőberény belterület 743 1/1 

Mezőberény belterület 2615/16 1/1 

Mezőberény belterület 1507 1/1 

Mezőberény belterület 2865 1/1 

Mezőberény belterület 2983/1 1/1 

Mezőberény belterület 3087 1/1 

Mezőberény belterület 2729 1/1 

Mezőberény belterület 586/1 1/1 

Mezőcsát belterület 1247 1/1 

Mezőcsát belterület 110 1/1 

Mezőcsát belterület 1232 1/1 

Mezőcsát belterület 621 1/1 

Mezőcsát belterület 826 1/1 

Mezőcsát belterület 418 1/1 

Mezőcsát belterület 297 1/1 

Mezőcsát belterület 737 1/1 

Mezőcsát belterület 1476 1/1 

Mezőcsokonya belterület 293/3 1/1 

Mezőcsokonya belterület 55 1/1 

Mezőfalva belterület 1251 1/1 

Mezőhegyes belterület 558 1/1 

Mezőhegyes belterület 206 1/1 
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Mezőhegyes belterület 30/A/4 1/1 

Mezőhegyes belterület 28/12/A/1 1/1 

Mezőhegyes belterület 857/4 1/1 

Mezőhegyes belterület 17/1/B/4 1/1 

Mezőhegyes belterület 672/5/A/27 1/1 

Mezőhegyes külterület 0457/11/B/1 1/1 

Mezőkeresztes belterület 2118 1/1 

Mezőkeresztes belterület 639 1/1 

Mezőkomárom belterület 234 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 2230/2 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 1620 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 938 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 1945 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 952 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 1394 1/1 

Mezőkövesd belterület 2277 1/1 

Mezőkövesd belterület 2548 1/1 

Mezőkövesd belterület 1622 1/1 

Mezőkövesd belterület 2502 1/1 

Mezőkövesd belterület 2306 1/1 

Mezőkövesd belterület 1751 1/1 

Mezőkövesd belterület 4124 1/1 

Mezőkövesd belterület 4224 1/1 

Mezőkövesd belterület 5230 1/1 

Mezőkövesd belterület 1724 1/1 

Mezőkövesd belterület 1621 1/1 

Mezőladány belterület 49 1/1 

Mezőpeterd belterület 200 1/1 

Mezőszilas belterület 1118 1/1 

Mezőtárkány belterület 126 1/1 

Mezőtárkány belterület 232/1 1/1 

Mezőtárkány belterület 769 1/1 

Mezőtárkány belterület 1108 1/1 

Mezőtúr belterület 3633 1/1 

Mezőtúr belterület 5080 1/1 

Mezőtúr belterület 5179 1/1 

Mezőtúr belterület 5331 1/1 

Mezőtúr belterület 5952 1/1 

Mezőtúr belterület 3095 1/1 

Mezőtúr belterület 2771 1/1 

Mezőtúr belterület 2426 1/1 

Mezőtúr belterület 6069 1/1 

Mezőzombor belterület 632 1/1 

Mezőzombor belterület 183 1/1 

Mezőzombor belterület 46 1/1 

Mezőzombor belterület 69/1 1/1 

Mihálygerge belterület 67 1/1 

Mikepércs belterület 169/5 1/1 
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Mindszent belterület 1335 1/1 

Misefa belterület 36 1/1 

Miskolc belterület 14078/A/96 1/1 

Miskolc belterület 4979/2/A/36 1/1 

Miskolc belterület 22336/93/A/111 1/1 

Miskolc belterület 30020/2/A/36 1/1 

Miskolc belterület 30869/5/A/12 1/1 

Miskolc belterület 14115/A/31 1/1 

Miskolc belterület 14225/A/40 1/1 

Miskolc belterület 13048/1/A/15 1/1 

Miskolc belterület 20482/3/A/13 1/1 

Miskolc belterület 13029/A/64 1/1 

Miskolc belterület 40027/27/A/57 1/1 

Miskolc belterület 30519/27/A/16 1/1 

Miskolc belterület 23436/7/A/2 1/1 

Miskolc belterület 40027/36/A/51 1/1 

Miskolc belterület 23446/1 290/525 

Miskolc belterület 23414/10 480/1130 

Miskolc belterület 23258 1/1 

Miskolc belterület 8314/A/30 1/1 

Miskolc belterület 22113/21/A/8 1/1 

Miskolc belterület 22133/50/A/14 1/1 

Miskolc belterület 1627/5/A/7 1/1 

Miskolc belterület 21551/8/A/36 1/1 

Miskolc belterület 22113/15/A/16 1/1 

Miskolc belterület 33785/23/A/15 1/1 

Miskolc belterület 32371/3 1/1 

Miskolc belterület 14256/A/43 1/1 

Miskolc belterület 40027/41/A/31 1/1 

Miskolc belterület 35211 1/1 

Miskolc belterület 21638/100/A/15 1/1 

Miskolc belterület 32592 1/1 

Miskolc belterület 14056/A/13 1/1 

Miskolc belterület 4831 216/288 

Miskolc belterület 14231/A/35 1/1 

Miskolc belterület 6571/5/A/48 1/1 

Miskolc belterület 23394/4 1640/3160 

Miskolc belterület 30519/49/A/132 1/1 

Miskolc belterület 91/14/A/18 1/1 

Miskolc belterület 14241/A/34 1/1 

Miskolc belterület 20672 1/1 

Miskolc belterület 14067/A/45 1/1 

Miskolc belterület 14319/A/15 1/1 

Miskolc belterület 30002/2/A/60 1/1 

Miskolc belterület 3758/3/A/65 1/1 

Miskolc belterület 14209/A/40 1/1 

Miskolc belterület 40027/37/A/56 1/1 

Miskolc belterület 31527/2/A/50 1/1 
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Miskolc belterület 23408/8 540/1040 

Miskolc belterület 23507/A/8 1/1 

Miskolc belterület 35498 1/1 

Miskolc belterület 4845 1/1 

Miskolc belterület 20480/11/A/5 1/1 

Miskolc belterület 14244/A/13 1/1 

Miskolc belterület 32446/A/5 1/1 

Miskolc belterület 35116/2 1/1 

Miskolc belterület 14138/A/18 1/1 

Miskolc belterület 13065/A/35 1/1 

Miskolc belterület 23410/7 470/940 

Miskolc belterület 13070/A/184 1/1 

Miskolc belterület 3700/16/A/6 1/1 

Miskolc belterület 14106/A/54 1/1 

Miskolc belterület 13082/A/43 1/1 

Miskolc belterület 13072/A/2 1/1 

Miskolc belterület 40027/302/A/8 1/1 

Miskolc belterület 14300/A/69 1/1 

Miskolc belterület 14019/A/43 1/1 

Miskolc belterület 41864 1/1 

Miskolc belterület 4571/3 770/3394 

Miskolc belterület 3119 1/1 

Miskolc belterület 3700/15/A/30 1/1 

Miskolc belterület 23465/1/A/1 1/1 

Miskolc belterület 23458/2/A/2 1/1 

Miskolc belterület 33825/5/A/1 1/1 

Miskolc belterület 23465/1/A/2 1/1 

Miskolc belterület 21638/1/A/35 1/1 

Miskolc belterület 4840 1/1 

Miskolc belterület 30519/52/A/45 1/1 

Miskolc belterület 451/27/A/34 1/1 

Miskolc belterület 40027/18/A/53 1/1 

Miskolc belterület 30020/2/A/19 1/1 

Miskolc belterület 4928/22/A/11 1/1 

Miskolc belterület 21611 1/1 

Miskolc belterület 35144/47/A/20 1/1 

Miskolc belterület 41867/4/A/4 1/1 

Miskolc belterület 3700/27/A/88 1/1 

Miskolc belterület 7015/1/A/161 1/1 

Miskolc belterület 14258/A/18 1/1 

Miskolc belterület 22572 1/1 

Miskolc belterület 14209/A/20 1/1 

Mocsa belterület 703 1/1 

Mohács belterület 1155 1/1 

Mohács belterület 3265/2/A/14 1/1 

Mohács belterület 10518/1 1/1 

Mohács belterület 2785 1/1 

Mohács belterület 10220/3 1/1 
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Mohács belterület 3265/11/A/84 1/1 

Mohács belterület 4706 1/1 

Mohács belterület 3265/21/A/10 1/1 

Mohács belterület 3286/24/A/21 1/1 

Mohács belterület 1881 1/1 

Mohács belterület 1793/77 1/1 

Monaj belterület 44 1/1 

Monor belterület 4029/2 1/1 

Monostorpályi belterület 569/1 1/1 

Monostorpályi belterület 196/2 1/1 

Monostorpályi belterület 402/14 1/1 

Monostorpályi belterület 728 1/1 

Mór belterület 103/A/1 1/1 

Mór belterület 4906/40/A/9 1/1 

Mór külterület 0241/1/A/4 1/1 

Mórichida belterület 632 1/1 

Mórichida belterület 677 1/1 

Mosdós belterület 245 1/1 

Mosdós belterület 212/2 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 3092/A/3 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 4253 205/480 

Mosonmagyaróvár belterület 3194 116160/480000 

Mosonmagyaróvár belterület 3416/A/3 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2746/4/A/3 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2963/A/2 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 3214/A/65 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2963/A/1 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2373 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 3415/A/12 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2209 4/6 

Mosonszolnok belterület 150/12 1/1 

Mözs belterület 241 1/1 

Mözs belterület 253 1/1 

Mözs belterület 194 1/1 

Mözs belterület 612 1/1 

Mucsfa belterület 132 1/1 

Muraszemenye belterület 1229 1/1 

Nádudvar belterület 2071 1/1 

Nádudvar belterület 854 1/1 

Nádudvar belterület 2186 1/1 

Nádudvar belterület 2737 1/1 

Nádudvar belterület 601/1 1/1 

Nádudvar belterület 809/40 1/1 

Nádudvar belterület 2524/2 1/1 

Nagyar belterület 326 1/1 

Nagyatád belterület 3014 1/1 

Nagyatád belterület 2585 1/1 

Nagyatád belterület 521/A/29 1/1 
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Nagyatád belterület 1005/1 1/1 

Nagyatád belterület 2104/5/A/32 1/1 

Nagyatád belterület 1375/A/25 1/1 

Nagyatád belterület 3059 1/1 

Nagyatád belterület 559/A/8 1/1 

Nagyatád belterület 2104/32/A/41 1/1 

Nagybajom belterület 270/1 1/1 

Nagybajom belterület 1301 1/1 

Nagybajom belterület 669/2 1/1 

Nagybajom belterület 1016/1 1/1 

Nagybajom belterület 678 1/1 

Nagybajom belterület 510/1 1/1 

Nagybakónak belterület 285/2 1/1 

Nagybánhegyes belterület 666 1/1 

Nagybarca belterület 47 1/1 

Nagybárkány belterület 245 1/1 

Nagybárkány belterület 182 1/1 

Nagybárkány belterület 27 1/1 

Nagyberény belterület 121 1/1 

Nagycserkesz belterület 122 1/1 

Nagydém belterület 300 1/1 

Nagydobsza belterület 384 1/1 

Nagydobsza belterület 386 1/1 

Nagydobsza belterület 296 1/1 

Nagydobsza belterület 120/A 1/1 

Nagyecsed belterület 597 1/1 

Nagyfüged belterület 905 1/1 

Nagyfüged belterület 284/3 1/1 

Nagygyimót belterület 194 1/1 

Nagyhajmás belterület 145 1/1 

Nagyhajmás belterület 182 1/1 

Nagyhalász belterület 114/2 1/1 

Nagyhalász belterület 88 1/1 

Nagyhalász belterület 74/26 1/1 

Nagyhalász belterület 163/2 1/1 

Nagyhalász belterület 1317/1 1/1 

Nagyhalász belterület 2251 1/1 

Nagyhalász belterület 121/2 1/1 

Nagyhalász belterület 150/1 1/1 

Nagyhalász belterület 325 1/1 

Nagyhalász belterület 1684/2 1/1 

Nagyhalász belterület 114/9 1/1 

Nagyhalász belterület 1984 1/1 

Nagyhalász külterület 0209/2 1/1 

Nagyhalász belterület 124/2 1/1 

Nagyharsány belterület 613/2 1/1 

Nagyharsány belterület 422 1/1 

Nagyharsány belterület 617 1/1 
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Nagyharsány belterület 609 1/1 

Nagyharsány belterület 443/2 1/1 

Nagyharsány belterület 1580/2/A/2 1/1 

Nagyhegyes belterület 486 1/1 

Nagyigmánd belterület 1043 1/1 

Nagyiván belterület 491 1/1 

Nagykálló belterület 2271 1/1 

Nagykálló belterület 696 1/1 

Nagykálló belterület 654 1/1 

Nagykálló belterület 991/1 1/1 

Nagykálló belterület 631 1/1 

Nagykálló belterület 1844 1/1 

Nagykálló belterület 2174 1/1 

Nagykálló belterület 2169/A/8 1/1 

Nagykálló belterület 62 1/1 

Nagykálló belterület 1861/1 1/1 

Nagykálló belterület 1522 1/1 

Nagykamarás belterület 1106 1/1 

Nagykanizsa belterület 3063/12/A/77 1/1 

Nagykanizsa belterület 3049/24/A/36 1/1 

Nagykanizsa belterület 4777/6/A/2 1/1 

Nagykanizsa belterület 3059/27/A/71 1/1 

Nagykanizsa belterület 3059/5/A/54 1/1 

Nagykanizsa belterület 2139 10/48 

Nagykanizsa belterület 3583/3 1/1 

Nagykanizsa belterület 3701 1/1 

Nagykanizsa belterület 1836/42/A/100 1/1 

Nagykanizsa belterület 1388/1/A/39 1/1 

Nagykanizsa belterület 2925/7/A/110 1/1 

Nagykanizsa belterület 3239 1/1 

Nagykarácsony belterület 246 1/1 

Nagykarácsony belterület 345 1/1 

Nagykáta belterület 1068/1 1/1 

Nagykáta belterület 2253/2/A/5 1/1 

Nagykáta belterület 3646 1/1 

Nagykáta belterület 3711/5 1/1 

Nagykónyi belterület 655 1/1 

Nagykónyi belterület 578 1/1 

Nagykorpád belterület 36 1/1 

Nagykorpád belterület 108 1/1 

Nagykorpád belterület 99 1/1 

Nagykőrös belterület 11 323/640 

Nagykőrös belterület 3690 1/1 

Nagykőrös belterület 5575 1/1 

Nagykőrös belterület 1711 1/1 

Nagykőrös belterület 890/2 1/1 

Nagykőrös belterület 998/9/A/50 1/1 

Nagykőrös zártkert 14321/1 1/1 
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Nagykőrös belterület 4901 1/1 

Nagykörű belterület 945 1/1 

Nagylóc belterület 466 1/1 

Nagylóc belterület 645 1/1 

Nagylóc belterület 90 1/1 

Nagymányok belterület 1008 1/1 

Nagyoroszi belterület 153 1/1 

Nagypall belterület 87 1/1 

Nagypeterd belterület 50 1/1 

Nagyrábé belterület 485/1 1/1 

Nagyrábé belterület 236 1/1 

Nagyrév belterület 195 1/1 

Nagyszekeres belterület 83/1 1/1 

Nagyszénás belterület 432 1/1 

Nagyszénás belterület 160 1/1 

Nagyszénás belterület 984 1/1 

Nagyszénás belterület 1638 1/1 

Nagytótfalu belterület 129 1/1 

Nagytótfalu belterület 31 1/1 

Nagyvarsány belterület 706 1/1 

Nagyváty belterület 14 1/1 

Nagyvenyim belterület 659 1/1 

Nagyvenyim belterület 529 1/1 

Nak belterület 240 1/1 

Nemesapáti belterület 103 1/1 

Nemesdéd belterület 541 1/1 

Nemeshetés belterület 324 1/1 

Nemeskolta belterület 74 1/1 

Nemesrádó belterület 290 1/1 

Németkér belterület 1061 1/1 

Németkér belterület 530 1/1 

Neszmély belterület 84 1/1 

Nógrádkövesd belterület 115 1/1 

Nógrádmegyer belterület 395 1/1 

Nógrádmegyer belterület 336 1/1 

Nógrádszakál belterület 82 1/1 

Nógrádszakál belterület 114 1/1 

Noszvaj belterület 143 1/1 

Nova belterület 122 1/1 

Novajidrány belterület 184 1/1 

Nyáregyháza belterület 583 1/1 

Nyékládháza belterület 1404 1/1 

Nyergesújfalu belterület 1569/20/A/10 1/1 

Nyergesújfalu belterület 439/10/A/8 1/1 

Nyergesújfalu belterület 1573/7/A/14 1/1 

Nyergesújfalu belterület 975 1/1 

Nyergesújfalu belterület 439/9/A/3 1/1 

Nyergesújfalu belterület 446/A/21 1/1 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12307

 

Nyírábrány belterület 225 1/1 

Nyírábrány belterület 553/2 1/1 

Nyírábrány belterület 1083 1/1 

Nyírábrány belterület 1018 1/1 

Nyíracsád belterület 878/12 1/1 

Nyíracsád belterület 720 1/1 

Nyíradony belterület 1896/26 1/1 

Nyíradony belterület 6707 1/1 

Nyíradony belterület 1926/1 1/1 

Nyíradony belterület 1963/54 1/1 

Nyíradony belterület 1613 1/1 

Nyíradony belterület 2022 1/1 

Nyíradony belterület 1896/24 1/1 

Nyíradony belterület 1985/6 1/1 

Nyíradony belterület 2067/1 1/1 

Nyíradony belterület 1999/1 1/1 

Nyíradony belterület 2023 1/1 

Nyírbátor belterület 4648/1 1/1 

Nyírbátor belterület 1342/3 1/1 

Nyírbátor belterület 1227/1 1/1 

Nyírbátor belterület 1099/2 1/1 

Nyírbátor belterület 1369/2 1/1 

Nyírbátor belterület 1426 1/1 

Nyírbátor belterület 1164/2 1/1 

Nyírbátor belterület 1385 1/1 

Nyírbéltek belterület 177/2 1/1 

Nyírbogát belterület 284 1/1 

Nyírbogát belterület 1036/3 1/1 

Nyírbogdány belterület 259/2 1/1 

Nyírbogdány belterület 151 1/1 

Nyírbogdány belterület 711 1/1 

Nyírbogdány belterület 83/1 1/1 

Nyírbogdány belterület 163 1/1 

Nyírcsaholy belterület 118 1/1 

Nyírcsászári belterület 28/7 1/1 

Nyírcsászári belterület 12/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 13764 1/1 

Nyíregyháza belterület 13574/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 22200/3/A/84 1/1 

Nyíregyháza belterület 17007/14 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/3/A/35 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/38/A/50 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/29/A/19 1/1 

Nyíregyháza belterület 29280/6/A/52 1/1 

Nyíregyháza belterület 17109/7 1/1 

Nyíregyháza külterület 0432/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 26181/3 1/1 

Nyíregyháza belterület 13727/14/A 1/1 
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Nyíregyháza belterület 14031/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 8319/3 1/1 

Nyíregyháza belterület 2525/27/A/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 6400/A/17 1/1 

Nyíregyháza belterület 14069/3 1/1 

Nyíregyháza belterület 9256/3 2/4 

Nyíregyháza belterület 1839/4/A/74 1/1 

Nyíregyháza belterület 290/2/A/112 1/1 

Nyíregyháza belterület 393/2/A/164 1/1 

Nyíregyháza belterület 2258/20/A/27 1/1 

Nyíregyháza belterület 6403/1/A/27 1/1 

Nyíregyháza belterület 6593/6/A/60 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/9/A/77 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/25/A/28 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/41/A/82 1/1 

Nyíregyháza belterület 11354/3 1/1 

Nyíregyháza belterület 1928/7/A/25 1/1 

Nyíregyháza belterület 1660/20/A/17 1/1 

Nyíregyháza belterület 8967 1/1 

Nyíregyháza belterület 6521/7/A/57 1/1 

Nyíregyháza belterület 22200/26/A/63 1/1 

Nyíregyháza belterület 29280/1/A/48 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/63/A/35 1/1 

Nyíregyháza belterület 6419/A/9 1/1 

Nyíregyháza belterület 2526 1/1 

Nyíregyháza belterület 1505/A/27 1/1 

Nyíregyháza belterület 6685/13/A/6 1/1 

Nyíregyháza belterület 777/34/A/4 1/1 

Nyíregyháza belterület 16022/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 9443/1 1/1 

Nyíregyháza belterület 2258/20/A/32 1/1 

Nyíregyháza belterület 22200/28/A/81 1/1 

Nyíregyháza belterület 1394/4/A/9 1/1 

Nyíregyháza belterület 17204 1/1 

Nyíregyháza belterület 26632/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 8142 1/1 

Nyíregyháza belterület 28019/14 1/1 

Nyíregyháza belterület 29280/5/A/53 1/1 

Nyírgyulaj belterület 552 1/1 

Nyírgyulaj belterület 303 1/1 

Nyírgyulaj belterület 538 1/1 

Nyíribrony belterület 738 1/1 

Nyírkarász belterület 272/2 1/1 

Nyírkáta belterület 502 1/1 

Nyírkáta belterület 787 1/1 

Nyírlövő belterület 297 1/1 

Nyírlugos belterület 971/2 1/1 

Nyírlugos belterület 906 1/1 
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Nyírlugos belterület 127/1 1/1 

Nyírmada belterület 473 1/1 

Nyírmada belterület 580 1/1 

Nyírmada belterület 1485 1/1 

Nyírmada belterület 421/2 1/1 

Nyírmada belterület 1082 1/1 

Nyírmártonfalva belterület 373/2 1/1 

Nyírmeggyes belterület 289 1/1 

Nyírmeggyes belterület 1022 1/1 

Nyírmeggyes belterület 395 1/1 

Nyírparasznya belterület 361 1/1 

Nyírpazony belterület 969/1 1/1 

Nyírpazony belterület 914/2 1/1 

Nyírtass belterület 705 1/1 

Nyírtass belterület 510 1/1 

Nyírtelek belterület 972/3 1/1 

Nyírtelek belterület 1631/3 1/1 

Nyírtelek belterület 1066 1/1 

Nyírtelek belterület 835/1 1/1 

Nyírtelek belterület 198/2 1/1 

Nyírtét belterület 324 1/1 

Nyírtura belterület 433 1/1 

Nyírtura belterület 306 1/1 

Ócsa belterület 3020/2 1/1 

Ócsa belterület 3172 1/1 

Ócsa belterület 2 1/1 

Ócsa belterület 732 1/1 

Ócsa belterület 296/4/A/2 1/1 

Ófehértó belterület 547 1/1 

Ófehértó belterület 515/1 1/1 

Okány belterület 272 1/1 

Okány belterület 67 1/1 

Okány belterület 1682 1/1 

Olaszfalu belterület 122/2 1/1 

Olaszliszka belterület 187 1/1 

Olaszliszka belterület 110/1 1/1 

Onga belterület 41/20 1/1 

Onga belterület 314 1/1 

Onga belterület 31 1/1 

Onga belterület 210 1/1 

Ónod belterület 315 1/1 

Ónod belterület 539 1/1 

Ónod belterület 14 1/1 

Ópályi belterület 175/1 1/1 

Ópályi belterület 1030 1/1 

Ópályi belterület 963 1/1 

Ópályi belterület 1113/2 1/1 

Orci belterület 177 1/1 
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Ordacsehi belterület 177/2 1/1 

Orosháza belterület 2540 1/1 

Orosháza belterület 2379/A/8 1/1 

Orosháza belterület 265 2/4 

Orosháza belterület 3507 1/1 

Orosháza belterület 6369 1/1 

Orosháza belterület 10376 1/1 

Orosháza belterület 440 1/1 

Orosháza belterület 115/7/A/10 1/1 

Orosháza belterület 10175 1/1 

Orosháza belterület 8873 1/1 

Orosháza belterület 6002/4 1/1 

Orosháza belterület 10420 1/1 

Orosháza belterület 211/65/A/38 1/1 

Orosháza belterület 115/12/A/10 1/1 

Orosháza belterület 10194 1/1 

Orosháza belterület 6062 1/1 

Orosháza belterület 2836 1/1 

Orosháza belterület 4273 1/1 

Orosháza belterület 9316 1/1 

Orosháza belterület 989/A/20 1/1 

Oroszlány belterület 621/12/A/57 1/1 

Oroszlány belterület 623/16/A/37 1/1 

Oroszlány belterület 602/4/A/9 1/1 

Oroszlány belterület 2003/A/12 1/1 

Oroszlány belterület 590/6/A/54 1/1 

Osztopán belterület 167 1/1 

Ózd belterület 6168 1/1 

Ózd belterület 6369/17 1/1 

Ózd belterület 3177 1/1 

Ózd belterület 12015 1/1 

Ózd belterület 19457 1/1 

Ózd belterület 3138 1/1 

Ózd belterület 7365/4/A/24 1/1 

Ózd belterület 7971 1/1 

Ózd belterület 7360/A/207 1/1 

Ózd belterület 6497/A/1 1/1 

Ózd belterület 18299 1/1 

Ózd belterület 3317 1/1 

Ózd belterület 4824 1/1 

Ózd belterület 8410/A/75 1/1 

Ózd belterület 2700 1/1 

Ózd belterület 6024 1/1 

Ózd belterület 5006 1/1 

Ózd belterület 18268/1 1/1 

Ózd belterület 7360/A/30 1/1 

Ózd belterület 7350/A/80 1/1 

Ózd belterület 7903/A/120 1/1 
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Ózd belterület 8415/11/A/11 1/1 

Ózd belterület 4635/34 1/1 

Ózd belterület 19417 1/1 

Ózd belterület 7887 1/1 

Ózd belterület 2862 1/1 

Ózd belterület 7358/A/58 1/1 

Ózd belterület 2506 1/1 

Ózd belterület 6135 1/1 

Ózd belterület 3187 1/1 

Ózd belterület 8094/2/A/3 1/1 

Ózd belterület 8159/A/23 1/1 

Ózd belterület 8139/A/2 1/1 

Ózd belterület 7475 1/1 

Őcsény belterület 250 1/1 

Őcsény belterület 753 1/1 

Őcsény belterület 357 1/1 

Öcsöd belterület 1490 1/1 

Öcsöd belterület 789 1/1 

Ököritófülpös belterület 983 1/1 

Őr belterület 615/1 1/1 

Őrbottyán belterület 3358/2 1/1 

Öreglak belterület 176/2 1/1 

Öreglak belterület 222/1 1/1 

Őriszentpéter belterület 46 1/1 

Örkény belterület 40 1/1 

Örkény belterület 1325/2 1/1 

Örkény belterület 223 1/1 

Örkény belterület 1414 1/1 

Örkény belterület 2047 2/4 

Örkény belterület 1216/2 1/1 

Örkény belterület 2238 1/1 

Örkény belterület 53/2 1/1 

Ősi belterület 429 1/1 

Ősi belterület 391/11 1/1 

Ősi belterület 820 1/1 

Öskü belterület 1538 1/1 

Ötvöskónyi belterület 22/2 1/1 

Pácin belterület 617 1/1 

Pácsony belterület 118 1/1 

Pakod belterület 83 1/1 

Pákozd belterület 777 1/1 

Paks belterület 12542 1/1 

Paks belterület 4673/25 1/1 

Paks belterület 5122/21/D/15 1/1 

Paks belterület 2747 1/1 

Palé belterület 10 1/1 

Palé belterület 35 1/1 

Páli belterület 264 1/1 
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Pálmajor belterület 1539 1/1 

Pálmonostora belterület 201 360/1036 

Pankasz belterület 299 1/1 

Pankasz belterület 306 1/1 

Pannonhalma belterület 806/A/2 1/1 

Pannonhalma belterület 606 1/1 

Pap belterület 268 1/1 

Pápa belterület 6599/6/A/42 1/1 

Pápa belterület 3906/37/A/7 1/1 

Pápa belterület 3958/3 1/1 

Pápa belterület 2937/A/6 1/1 

Pápa belterület 3906/43/A/8 1/1 

Pápa belterület 4350 1/1 

Pápa belterület 1990/5/A/55 1/1 

Pápa belterület 5806/11 2/4 

Pápa belterület 3505/4/A/9 1/1 

Pápa belterület 6596/82/A/14 1/1 

Pápa belterület 6343/A/7 1/1 

Pápa belterület 5544/1 1/1 

Pápa belterület 3437 2/4 

Pápateszér belterület 191 1/1 

Papos belterület 365 1/1 

Parád belterület 1005 1/1 

Parasznya belterület 396/2 1/1 

Paszab belterület 207 1/1 

Paszab belterület 272/1 1/1 

Pásztó belterület 1229 1/1 

Pásztó belterület 1953 1/1 

Pátka belterület 709 1/1 

Pátroha belterület 532 1/1 

Pátroha belterület 519 1/1 

Pátroha belterület 570 1/1 

Pátroha belterület 709 1/1 

Pátroha belterület 796 1/1 

Pázmánd belterület 173/2 1/1 

Pázmánd belterület 341/3 1/1 

Pécel belterület 1221/2/B/1 1/1 

Pécel belterület 693/3 1/1 

Pécel belterület 2918 1/1 

Pecöl belterület 164 1/1 

Pécs belterület 23912/115/A/22 1/1 

Pécs belterület 80690 1/1 

Pécs belterület 23913/6/A/29 1/1 

Pécs belterület 69/9/A/11 1/1 

Pécs belterület 19762/A/2 1/1 

Pécs belterület 23912/196/A/68 1/1 

Pécs belterület 23760/2/A/8 1/1 

Pécs belterület 23257/1 1/1 
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Pécs belterület 549/15/A/7 1/1 

Pécs belterület 529/66/A/5 1/1 

Pécs belterület 23891/31/A/35 1/1 

Pécs belterület 20878/2/A/24 1/1 

Pécs belterület 36053/1/A/8 1/1 

Pécs belterület 529/67/A/20 1/1 

Pécs belterület 36178/A/2 1/1 

Pécs belterület 23912/64/A/13 1/1 

Pécs belterület 22159/27/A/21 1/1 

Pécs belterület 46575 1/1 

Pécs belterület 23913/70/A/77 1/1 

Pécs belterület 35200 1/1 

Pécs belterület 35075/A/18 1/1 

Pécs belterület 36285/4/A/24 1/1 

Pécs belterület 23908/1/A/55 1/1 

Pécs belterület 35818/4/A/8 1/1 

Pécs belterület 35940 1/1 

Pécs belterület 38955/A/2 1/1 

Pécs belterület 46342 1/1 

Pécs belterület 22174/5/A/16 1/1 

Pécs belterület 23912/256/A/33 1/1 

Pécs belterület 23913/4/A/30 1/1 

Pécs belterület 23913/91/A/76 1/1 

Pécs belterület 36050/5/A/28 1/1 

Pécs belterület 19373 1/1 

Pécs belterület 556/5/A/4 1/1 

Pécs belterület 23879/A/1 1/1 

Pécs belterület 21222/2/A/13 1/1 

Pécs belterület 16646/A/25 1/1 

Pécs belterület 20935/A/28 1/1 

Pécs belterület 524/24/A/35 1/1 

Pécs belterület 23912/65/A/11 1/1 

Pécs belterület 16022/2/A/11 1/1 

Pécs belterület 21083/A/12 1/1 

Pécs belterület 23912/21/A/29 1/1 

Pécs belterület 39749/A/1 1/1 

Pécs belterület 36285/3/A/5 1/1 

Pécs belterület 23891/122/A/6 1/1 

Pécs belterület 36277/1/A/31 1/1 

Pécs belterület 50029 1/1 

Pécs belterület 36579/4 1/1 

Pécs belterület 36273/8/A/6 1/1 

Pécs belterület 529/64/A/2 1/1 

Pécs belterület 45966/1 1/1 

Pécs belterület 43403/1 1/1 

Pécs belterület 36285/5/A/13 1/1 

Pécs belterület 23942/57/A/12 1/1 

Pécs belterület 35250/3 1/1 
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Pécs belterület 23912/29/A/11 1/1 

Pécs belterület 3433/17/A/30 1/1 

Pécs belterület 17804 2/4 

Pellérd belterület 41 1/1 

Pellérd belterület 432/9 1/1 

Pély belterület 1000 1/1 

Pély belterület 97 1/1 

Pély belterület 852 1/1 

Pély belterület 639 1/1 

Pély belterület 782 1/1 

Pere belterület 272 1/1 

Pereked belterület 233/1 1/1 

Perkáta belterület 1313/1 1/1 

Perkáta belterület 1970 1/1 

Perkáta belterület 1183 1/1 

Perkáta belterület 1155 1/1 

Perkáta belterület 264 1/1 

Perkáta belterület 1624 1/1 

Perkáta belterület 110 1/1 

Perkáta belterület 1134 1/1 

Pétervására belterület 20 1/1 

Pétervására belterület 1217 1/1 

Pétervására belterület 12 1/1 

Pétfürdő belterület 1884 1/1 

Pétfürdő belterület 2296/3/A/23 1/1 

Pétfürdő belterület 2296/3/A/11 1/1 

Petneháza belterület 421/2 1/1 

Petőfibánya belterület 385/A/6 1/1 

Petőfiszállás belterület 168/24 1/1 

Pettend belterület 9 1/1 

Pilis belterület 1252/1 1/1 

Pilis belterület 1427 1/1 

Pilis belterület 940 1/1 

Pilis belterület 2232 1/1 

Pilis belterület 1467 1/1 

Pincehely belterület 596 1/1 

Piricse belterület 428 1/1 

Pitvaros belterület 435 1/1 

Pocsaj belterület 702 1/1 

Pocsaj belterület 136 2/9 

Pócspetri belterület 689 1/1 

Pócspetri belterület 693 1/1 

Polgár belterület 2220/6 1/1 

Polgár belterület 3199 1/1 

Polgár belterület 2690 1/1 

Polgár belterület 3216 1/1 

Polgár belterület 1270 1/1 

Polgárdi belterület 1832/1 1/1 
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Polgárdi belterület 1104 1/1 

Polgárdi belterület 1275 1/1 

Polgárdi belterület 1019 1/1 

Polgárdi belterület 347 1/1 

Polgárdi belterület 436/18 1/1 

Polgárdi belterület 807 1/1 

Polgárdi belterület 977 1/1 

Pomáz belterület 3088/3/A/6 1/1 

Poroszló belterület 813/A/1 1/1 

Porpác belterület 93 1/1 

Prügy belterület 729 1/1 

Prügy belterület 450 1/1 

Pusztaederics belterület 177 1/1 

Pusztaegres belterület 176 1/1 

Pusztaegres belterület 91/1 1/1 

Pusztahencse belterület 475/1 1/1 

Pusztakovácsi belterület 40 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 1034 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 353/2 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 99/1 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 594/1 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 1019 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 628/1 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 626/2 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 409/2 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 688/2 1/1 

Pusztaszer belterület 83 1/1 

Pusztavacs belterület 268 1/1 

Pusztazámor belterület 8/27 1/1 

Putnok belterület 1034 1/1 

Putnok belterület 765/3/A/18 1/1 

Putnok belterület 1402 1/1 

Putnok belterület 834 1/1 

Püspökladány belterület 3397 1/1 

Püspökladány belterület 336/1 1/1 

Püspökladány belterület 2777 1/1 

Püspökladány belterület 3107 1/1 

Püspökladány belterület 4622 1/1 

Püspökladány belterület 3391 1/1 

Püspökladány belterület 2869 1/1 

Püspökladány belterület 3123 1/1 

Püspökladány belterület 75 1/1 

Püspökladány belterület 3045 1/1 

Püspökladány belterület 582/1 1/1 

Püspökladány belterület 4816 1/1 

Püspökladány belterület 4077/2 1/1 

Püspökladány belterület 2880 1/1 

Püspökladány belterület 616 1/1 
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Püspökladány belterület 3469 1/1 

Püspökladány belterület 2233/2 1/1 

Püspökladány belterület 209 1/1 

Püspökladány belterület 3555 1/1 

Rábahídvég belterület 105 1/1 

Rábaszentandrás belterület 357 1/1 

Rácalmás belterület 852 1/1 

Rácalmás belterület 2068 1/1 

Ráckeve külterület 0346/2 1/1 

Ráckeve belterület 8178 1/1 

Ráckeve belterület 2124 1/1 

Ráckeve belterület 1945 1/1 

Rád belterület 169/1 1/1 

Rakamaz belterület 1606 1/1 

Rakamaz belterület 1453 1/1 

Rakamaz belterület 727 1/1 

Rákóczibánya belterület 265 1/1 

Rákóczifalva belterület 275 1/1 

Rákóczifalva belterület 86 1/1 

Rákóczifalva belterület 773 1/1 

Rákóczifalva belterület 1510/10 1/1 

Rákócziújfalu belterület 647 1/1 

Rákócziújfalu belterület 535 1/1 

Ráksi belterület 106 1/1 

Ráksi belterület 159 1/1 

Ramocsaháza belterület 563/4 1/1 

Ramocsaháza belterület 546 1/1 

Ramocsaháza belterület 65 1/1 

Recsk belterület 276 1/1 

Regenye belterület 80 1/1 

Regöly belterület 502 1/1 

Rétalap belterület 1304 1/1 

Rétközberencs belterület 495 1/1 

Rétközberencs belterület 263 1/1 

Rétság belterület 127/A/18 1/1 

Rétság belterület 276/A 1/1 

Révleányvár belterület 418 1/1 

Rimóc belterület 331 1/1 

Rózsaszentmárton belterület 29 1/1 

Röszke külterület 071/3 1/1 

Rudabánya belterület 885 1/1 

Rudabánya belterület 393/2 1/1 

Ságújfalu belterület 9 1/1 

Ságújfalu belterület 515 1/1 

Ságújfalu belterület 109 1/1 

Sajóbábony belterület 247 1/1 

Sajóbábony belterület 81/B 1/1 

Sajóbábony belterület 544 1/1 
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Sajóbábony belterület 2/13 1/1 

Sajóhídvég belterület 150 1/1 

Sajóhídvég belterület 107/1 1/1 

Sajókaza belterület 329 1/1 

Sajópüspöki belterület 207 1/1 

Sajószentpéter belterület 186/7/A/9 1/1 

Sajószentpéter belterület 823/3/A/32 1/1 

Sajószentpéter belterület 769/A/3 1/1 

Sajószentpéter belterület 1710/4/A/16 1/1 

Sajószentpéter belterület 1017 8/20 

Sajószentpéter belterület 1962/A 1/1 

Sajószentpéter belterület 2058 1/1 

Sajószentpéter belterület 826/3/A/18 1/1 

Sajószentpéter belterület 1581 4/8 

Sajószentpéter belterület 1711/2/A/13 1/1 

Sajószentpéter belterület 739/4/A/12 1/1 

Sajószentpéter belterület 833/27/A/6 1/1 

Sajószentpéter belterület 2785/2 1/1 

Sajószentpéter belterület 186/25/A/5 1/1 

Sajószentpéter belterület 2950 1/1 

Sajószentpéter belterület 186/21/A/21 1/1 

Sajószentpéter belterület 816/3/A/28 1/1 

Sajószentpéter belterület 816/3/A/22 1/1 

Sajószentpéter belterület 823/3/A/9 1/1 

Sajószentpéter belterület 186/4/A/4 1/1 

Salgótarján belterület 8661 1/1 

Salgótarján belterület 427 1/1 

Salgótarján belterület 2895 1/1 

Salgótarján belterület 2699/A/29 1/1 

Salgótarján belterület 4781 1/1 

Salgótarján belterület 4767 1/1 

Salgótarján belterület 5142 1/1 

Salgótarján belterület 2698/A/7 1/1 

Salgótarján belterület 2700/A/17 1/1 

Salgótarján belterület 6805/A/5 1/1 

Salgótarján belterület 11590 1/1 

Salgótarján belterület 6826/A/28 1/1 

Salgótarján belterület 6570/A/16 1/1 

Salgótarján belterület 3327 1/1 

Salgótarján belterület 6793/3/A/16 1/1 

Salgótarján belterület 6586/A/14 1/1 

Salgótarján belterület 3762/A/35 1/1 

Salgótarján belterület 1115 1/1 

Salgótarján belterület 3741/A/73 1/1 

Salgótarján belterület 3200 1/1 

Salgótarján belterület 6793/5/A/16 1/1 

Salgótarján belterület 3507/3/A/6 1/1 

Salgótarján belterület 4534/A/16 1/1 
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Salgótarján belterület 6826/A/3 1/1 

Salgótarján belterület 12132 1/1 

Salgótarján belterület 1598 1/1 

Salgótarján belterület 6053 1/1 

Salgótarján belterület 4529/A/14 1/1 

Salgótarján belterület 3740/A/55 1/1 

Salgótarján belterület 4530/A/11 1/1 

Salgótarján belterület 4997/4/A/2 1/1 

Salgótarján belterület 6809/A/19 1/1 

Salgótarján belterület 4708/A/2 1/1 

Salgótarján belterület 6685/B/5 1/1 

Salgótarján belterület 6691/A/51 1/1 

Salgótarján belterület 9029/A/2 1/1 

Salgótarján belterület 6691/A/1 1/1 

Salgótarján belterület 3123/3/A/1 1/1 

Salgótarján belterület 6990 1/1 

Salgótarján belterület 6825/A/41 1/1 

Salgótarján belterület 8328 1/1 

Salgótarján belterület 6826/A/2 1/1 

Salgótarján belterület 3933/10/A/30 1/1 

Salgótarján belterület 4152/A/19 1/1 

Sály belterület 1041/2 1/1 

Sándorfalva belterület 2054/1 1/1 

Sándorfalva belterület 636 1/1 

Sáránd belterület 97 1/1 

Sárazsadány belterület 302 1/1 

Sárbogárd belterület 2581 1/1 

Sárbogárd belterület 4865/2 1/1 

Sárbogárd belterület 770/15/C/12 1/1 

Sárbogárd belterület 1569 1/1 

Sárbogárd belterület 1379/2 1/1 

Sárbogárd belterület 4948 1/1 

Sarkad belterület 3181 1/1 

Sarkad belterület 2380 1/1 

Sarkad belterület 2845 1/1 

Sarkad belterület 4547 1/1 

Sarkad belterület 2449/21 1/1 

Sarkad belterület 634 1/1 

Sarkad belterület 2072 1/1 

Sarkad belterület 4596 1/1 

Sarkad belterület 1915 1/1 

Sarkad belterület 449 1/1 

Sarkad belterület 2119/1 1/1 

Sarkad belterület 2726/3 1/1 

Sarkad belterület 1778/2 1/1 

Sarkad belterület 2499 1/1 

Sarkad belterület 2706 1/1 

Sarkad belterület 3649 1/1 
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Sarkad belterület 2449/7 1/1 

Sarkad belterület 1200 1/1 

Sarkad belterület 246 1/1 

Sarkad belterület 2644 1/1 

Sarkad belterület 4376 1/1 

Sarkad belterület 4702 1/1 

Sarkad belterület 2637 1/1 

Sárkeresztúr belterület 896 1/1 

Sárkeresztúr belterület 653 1/1 

Sárkeresztúr belterület 794 1/1 

Sárkeresztúr belterület 813 1/1 

Sárosd belterület 432 1/1 

Sárosd belterület 1044/21 1/1 

Sárosd belterület 1426 1/1 

Sárosd belterület 922 1/1 

Sárosd belterület 198 1/1 

Sárospatak belterület 10118/2 1/1 

Sárospatak belterület 4220 1/1 

Sárospatak belterület 3328 1/1 

Sárospatak belterület 2880/A/53 1/1 

Sárszentmihály belterület 376 1/1 

Sarud belterület 899 1/1 

Sarud belterület 1012 1/1 

Sárvár belterület 135/1/A/6 1/1 

Sárvár belterület 3135/2/A/40 1/1 

Sásd belterület 36 1/1 

Sásd belterület 697/1 1/1 

Sásd belterület 404/36 1/1 

Sásd belterület 762/1 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1226/18/A/47 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1185/7/A/1 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2266/A/15 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 657/28 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2920/A/5 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 109/39/A/7 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2755 2/4 

Sátoraljaújhely belterület 109/8/A/47 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2989/1 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 657/20 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1801 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2975 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1255 4/16 

Sátoraljaújhely belterület 108 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 920/A/2 1/1 

Segesd belterület 71 1/1 

Selyeb belterület 13/4 1/1 

Sellye belterület 796 1/1 

Sellye belterület 723 1/1 
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Sellye belterület 347 1/1 

Sellye belterület 83 1/1 

Sellye belterület 396 1/1 

Sellye belterület 839/A/7 1/1 

Sellye belterület 632 1/1 

Sellye belterület 1097 1/1 

Semjén belterület 101 1/1 

Sényő belterület 343 1/1 

Sényő belterület 466/1 1/1 

Sényő belterület 460/42 1/1 

Seregélyes belterület 474 1/1 

Sikátor belterület 198 1/1 

Siklós belterület 1083 1/1 

Siklós belterület 1488/20/A/18 1/1 

Siklós belterület 421 1/1 

Siklós belterület 917 1/1 

Siklós belterület 881 1/1 

Siklós belterület 1525/A/2 1/1 

Siklós belterület 2263 1/1 

Siklós belterület 407 1/1 

Siklós belterület 48 1/1 

Siklós belterület 1266/3/A/2 1/1 

Siklós belterület 1488/2/A/26 1/1 

Siklós belterület 1443/A/5 1/1 

Siklós belterület 1451/7/A/14 1/1 

Siklós belterület 2284/1 1/1 

Siklós belterület 178 1/1 

Siklós belterület 887 1/1 

Siklósnagyfalu belterület 2 1/1 

Simontornya belterület 211 1/1 

Simontornya belterület 1303 1/1 

Simontornya belterület 598 1/1 

Simontornya belterület 735 1/1 

Simontornya belterület 1351/33/A/1 1/1 

Simontornya belterület 765 1/1 

Simontornya belterület 649/1 1/1 

Simontornya belterület 85 1/1 

Simontornya belterület 1265/3 1/1 

Simontornya belterület 227 1/1 

Siófok külterület 0306/109/A/3 1/1 

Siófok belterület 11525 1/1 

Siófok belterület 10071/62 10/20 

Solt belterület 2109/8 1/1 

Solt belterület 2396 1/1 

Soltszentimre belterület 35 1/1 

Soltvadkert belterület 2351 1/1 

Soltvadkert belterület 796 1/1 

Soltvadkert belterület 1573 557/1077 
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Soltvadkert belterület 1677 1/1 

Solymár belterület 1417/7/A/10 1/1 

Somodor belterület 91 1/1 

Somogyapáti belterület 39 1/1 

Somogyfajsz belterület 112 1/1 

Somogyhatvan belterület 229 1/1 

Somogysárd belterület 476 1/1 

Somogyszentpál belterület 408 1/1 

Somogyszil belterület 134 1/1 

Somogyudvarhely belterület 20 1/1 

Somogyudvarhely belterület 81 1/1 

Somogyvár belterület 809 1/1 

Somogyvár belterület 330 1/1 

Somoskőújfalu belterület 1032 1/1 

Soponya belterület 646 1/1 

Sopron belterület 710/A/6 1/1 

Sopron belterület 1032/C/1 1/1 

Sopron belterület 4257/38/A/5 1/1 

Sorkifalud belterület 502 1/1 

Sorkifalud belterület 88 2/4 

Sóshartyán belterület 381/14 1/1 

Sóstófalva belterület 42/2 1/1 

Söjtör belterület 374 1/1 

Sükösd belterület 638/1 1/1 

Sükösd belterület 1441/2 1/1 

Sülysáp belterület 1368 1/1 

Sülysáp belterület 3266 1/1 

Sülysáp belterület 3420 1/1 

Sümeg belterület 903 1/1 

Süttő belterület 101 1/1 

Süttő belterület 767 1/1 

Süttő belterület 39 1/1 

Süttő belterület 132/2 1/1 

Szabadegyháza belterület 55 1/1 

Szabadegyháza belterület 953/5/A/1 1/1 

Szabadkígyós belterület 18 1/1 

Szabadkígyós belterület 864 1/1 

Szabadszállás belterület 364 1/1 

Szabadszállás belterület 861 1/1 

Szabadszállás belterület 1203 1/1 

Szabadszállás belterület 2087 1/1 

Szabadszállás belterület 1631 1/1 

Szabadszállás belterület 1704 1/1 

Szabadszentkirály belterület 233 1/1 

Szajol belterület 593 1/1 

Szakáld belterület 372 1/1 

Szakály belterület 504 1/1 

Szakály külterület 0103/3/A/2 1/1 
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Szakcs belterület 1000 1/1 

Szákszend belterület 438 1/1 

Szákszend belterület 1001/9 1/1 

Szalánta belterület 165/3 1/1 

Szalánta belterület 167/15 1/1 

Szalatnak belterület 96 1/1 

Szalkszentmárton belterület 86 1/1 

Szalmatercs belterület 434/6 1/1 

Szalmatercs belterület 478 1/1 

Szalonna belterület 224/33 1/1 

Szany belterület 1435 1/1 

Szany belterület 701 1/1 

Szápár belterület 59 1/1 

Szarvas belterület 3134 1/1 

Szarvas belterület 2415/1/B/6 1/1 

Szarvas külterület 0664/19 1/1 

Szarvas belterület 4028 1/1 

Szarvas belterület 1982/B/1 1/1 

Szarvas belterület 2959 1/1 

Szászberek belterület 14/1 1/1 

Szátok belterület 255 1/1 

Szátok belterület 6 1/1 

Százhalombatta belterület 2072/116/A/33 1/1 

Százhalombatta belterület 2072/24/A/42 1/1 

Százhalombatta belterület 2983/29/A/3 1/1 

Szécsény belterület 990 1/1 

Szécsény belterület 2528 1/1 

Szécsény belterület 2099/1 1/1 

Szécsény belterület 140 1/1 

Szécsény belterület 2142/2 1/1 

Szedres belterület 207/1 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16297/27/A/28 1/1 

Szeged III.KERÜLET belterület 21635/A/3 1/1 

Szeged III.KDOROZSMA belterület 1580 1/1 

Szeged III.KERÜLET belterület 24813 12/24 

Szeged II.KERÜLET belterület 12574/4/A/15 1/1 

Szeged III.KERÜLET belterület 22885 1/2 

Szeged II.KERÜLET belterület 15449/3/A/41 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15866/74/A/2 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15786/28/A/22 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16063/26/A/19 1/1 

Szeged I KERÜLET belterület 666 1/2 

Szeged II.KERÜLET belterület 15866/56/A/31 1/1 

Szeged II.KER.TÁPÉ belterület 17489 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15786/28/A/45 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 11643/28/A/39 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15267/13/A/24 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 11084/2/A/30 1/1 
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Szeged III.KDOROZSMA belterület 1437 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 11643/30/A/11 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 12404/16/C/4 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 10313/10/A/35 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 10367/2/A/14 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16950/2 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16063/24/A/23 1/1 

Szeged III.KDOROZSMA belterület 2092/2 1/1 

Szeged I KERÜLET belterület 2970/A/13 1/1 

Szeged I KERÜLET belterület 2379/A/5 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15448/2/A/24 1/1 

Szeghalom belterület 2630 1/1 

Szeghalom belterület 2947/A 1/1 

Szeghalom belterület 1507 1/1 

Szeghalom belterület 1563 1/1 

Szeghalom belterület 1747/42 1/1 

Szeghalom belterület 1909 1/1 

Szeghalom belterület 2189 1/1 

Szegvár belterület 1254 1/1 

Székely belterület 240 1/1 

Székely belterület 292 1/1 

Székesfehérvár belterület 9814/A/2 1/1 

Székesfehérvár belterület 6148/1/A/43 1/1 

Székesfehérvár belterület 5862/2/A/42 1/1 

Székesfehérvár belterület 48/A/6 1/1 

Székesfehérvár belterület 9795/1/A/12 1/1 

Székesfehérvár belterület 577/A/27 1/1 

Szekszárd belterület 4272/16/A/9 1/1 

Szekszárd belterület 5659 1/1 

Szekszárd belterület 5023/5/A/87 1/1 

Szekszárd belterület 5023/5/A/23 1/1 

Szekszárd belterület 4213/A/1 1/1 

Szekszárd belterület 4257/A/6 1/1 

Szeleste belterület 325 1/1 

Szemely belterület 59 1/1 

Szendrő belterület 490/12 1/1 

Szendrőlád belterület 20/3 1/1 

Szendrőlád belterület 104 1/1 

Szendrőlád belterület 407/21 1/1 

Szentdénes belterület 165 1/1 

Szentes belterület 1467 1/1 

Szentes belterület 5856 1/1 

Szentes belterület 6831 1/1 

Szentes belterület 2588 1/1 

Szentes belterület 8671 2/4 

Szentes belterület 567/1 190/1300 

Szentes belterület 6544/3 1/1 

Szentes belterület 7454 1/1 
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Szentes belterület 5176/4/A/44 1/1 

Szentes belterület 6220 14/60 

Szentes belterület 3626 1/1 

Szentes belterület 4362 1/1 

Szentes belterület 5861 1/1 

Szentes belterület 4269 1/1 

Szentes belterület 7106 1/1 

Szentgotthárd belterület 2633/3 1/1 

Szentimrefalva belterület 68 1/1 

Szentistván belterület 249 1/1 

Szentistván belterület 1392 1/1 

Szentlászló belterület 196 1/1 

Szentlőrinc belterület 724/30/B/1 1/1 

Szentlőrinc külterület 067/23 1/1 

Szentlőrinc belterület 724/65/A/10 1/1 

Szentlőrinckáta belterület 834 1/1 

Szentmártonkáta belterület 467/2 1/1 

Szentmártonkáta belterület 1198/61 1/1 

Szentmártonkáta belterület 424 1/1 

Szentpéterúr belterület 398 1/1 

Szeremle belterület 251 1/1 

Szerencs belterület 17/10 1/1 

Szerencs belterület 2068 1/1 

Szerencs belterület 1680 2/14 

Szerencs belterület 1689/12/A/19 1/1 

Szerep belterület 20 1/1 

Szigetcsép belterület 151/1/B 1/1 

Szigethalom belterület 5364/2/A/1 1/1 

Szigethalom belterület 5311/15/D 1/1 

Szigethalom belterület 3593 1/1 

Szigethalom belterület 3011/6/B/2 1/1 

Szigethalom belterület 2082/A/2 1/1 

Szigethalom belterület 257 383/765 

Szigethalom belterület 1372/A/2 1/1 

Szigethalom belterület 689/A/3 1/1 

Szigethalom belterület 5182/1/A/1 1/1 

Szigethalom belterület 2973/7/A/2 2/4 

Szigethalom belterület 5182/1/A/3 1/1 

Szigetmonostor belterület 327 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 1867 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 12933/J/11 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 6024/23/A/2 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 898/4 2/4 

Szigetszentmiklós belterület 5704/8/A/3 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 5983/9/A/1 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 3378/1 10/20 

Szigetszentmiklós belterület 3378/1/A 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 3136 1/1 
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Szigetszentmiklós belterület 3577/A/83 1/1 

Szigetvár belterület 71/4/A/13 1/1 

Szigetvár belterület 1137/7/A/9 1/1 

Szigetvár belterület 1787/31/A/17 1/1 

Szigetvár belterület 1170/A/2 1/1 

Szigetvár belterület 1559 1/1 

Szigetvár belterület 743/3 1/1 

Szigetvár belterület 962/80 1/1 

Szigetvár belterület 962/85 1/1 

Szigetvár belterület 171/1 402/1020 

Szigetvár belterület 1787/32/A/24 1/1 

Szigetvár belterület 2421 1/1 

Szigetvár belterület 1906/2 1/1 

Szigetvár belterület 808 1/1 

Szihalom belterület 1217/31 1/1 

Szikszó belterület 1570 1/1 

Szikszó belterület 2139 1/1 

Szirák belterület 378 1/1 

Szirmabesenyő belterület 1242/2/C 1/1 

Szirmabesenyő belterület 1405 1/1 

Szob belterület 303 1/1 

Szolnok belterület 8869/6/A/86 1/1 

Szolnok belterület 8939/5/A/33 1/1 

Szolnok belterület 5698 1/1 

Szolnok belterület 1428/16/A/117 1/1 

Szolnok belterület 559/2 1/1 

Szolnok belterület 8152/A/2 1/1 

Szolnok belterület 11704 1/1 

Szolnok belterület 2522/A/1 1/1 

Szolnok belterület 9085/2/A/75 1/1 

Szolnok belterület 4167 1/1 

Szolnok belterület 4838/7/A/5 1/1 

Szolnok belterület 6358/1 1/1 

Szolnok belterület 28 1/1 

Szolnok belterület 420/2 1/1 

Szolnok belterület 8939/9/A/94 1/1 

Szolnok belterület 11725 3630/10000 

Szolnok belterület 6073 1/1 

Szolnok belterület 6308/9/A/2 1/1 

Szolnok belterület 10507/2 1/1 

Szolnok belterület 7197/1 1/1 

Szolnok belterület 9570/6/A/60 1/1 

Szolnok belterület 8939/3/A/91 1/1 

Szolnok belterület 8939/2/A/57 1/1 

Szolnok belterület 10954 1/1 

Szolnok belterület 9192/2/A/22 1/1 

Szolnok belterület 6045 1/1 

Szolnok belterület 2979/1/A/79 1/1 
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Szolnok belterület 8939/6/A/64 1/1 

Szolnok belterület 9593/5/A/3 1/1 

Szolnok belterület 769/61/A/10 1/1 

Szolnok belterület 8058/2 60/192 

Szolnok belterület 3297/1/A/17 1/1 

Szolnok belterület 1428/8/A/58 1/1 

Szolnok belterület 8939/5/A/85 1/1 

Szolnok belterület 769/61/A/18 1/1 

Szolnok belterület 769/55/B/13 1/1 

Szolnok belterület 764/32/A/45 1/1 

Szolnok belterület 17670 1/1 

Szolnok belterület 5838 1/1 

Szombathely belterület 2804/18/A/44 1/1 

Szombathely belterület 3587/29/A/49 1/1 

Szombathely belterület 3785/41/A/3 1/1 

Szombathely belterület 9495/2/A/3 1/1 

Szombathely belterület 3785/36/A/100 1/1 

Szombathely belterület 3785/28/A/18 1/1 

Szombathely belterület 3081/5/A/52 1/1 

Szombathely belterület 6837/A/39 1/1 

Szombathely belterület 2759/14/A/64 1/1 

Szombathely belterület 3785/41/A/24 1/1 

Szombathely belterület 4146 1/1 

Szombathely belterület 11917/4 1/1 

Szombathely belterület 2761/10/A/44 1/1 

Szombathely belterület 3587/17/A/43 1/1 

Szombathely belterület 2759/21/A/14 1/1 

Sződ belterület 520 1/1 

Szőke belterület 11 1/1 

Szőkéd belterület 39 1/1 

Szurdokpüspöki belterület 557 1/1 

Tab belterület 1339 1/1 

Tab belterület 459 1/1 

Tabajd belterület 167/2 1/1 

Táborfalva belterület 99 1/1 

Tahitótfalu belterület 691 1/1 

Takácsi belterület 433 1/1 

Taktabáj belterület 166 1/1 

Taktaharkány belterület 70/1 1/1 

Taktaharkány belterület 616 1/1 

Taktakenéz belterület 166 1/1 

Taktaszada belterület 310 1/1 

Taktaszada belterület 41 1/1 

Taktaszada belterület 93 1/1 

Tamási belterület 170 4/8 

Tamási belterület 860 1/1 

Tápióbicske belterület 1938/A/1 1/1 

Tápióbicske belterület 741 1/1 
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Tápiógyörgye belterület 247 1/1 

Tápiógyörgye belterület 1879 1/1 

Tápiószele belterület 1003 1/1 

Tápiószele belterület 1110 1/1 

Tápiószele belterület 2126/1 1/1 

Tápiószele belterület 1915 1/1 

Tápiószele belterület 76/2 1/1 

Tápiószele belterület 1754 1/1 

Tápiószele belterület 1875 1/1 

Tápiószentmárton belterület 1758 1/1 

Tápiószentmárton belterület 1730/1 1/1 

Táplánszentkereszt belterület 297/1 1/1 

Tapolca belterület 923 1/1 

Tapolca belterület 3451/A/25 1/1 

Tapolca belterület 2821/A/16 1/1 

Tar belterület 304 1/1 

Tar belterület 315 1/1 

Tarcal belterület 1330/1/C/1 1/1 

Tárkány belterület 619 1/1 

Tarnaméra belterület 135 1/1 

Tarnaörs belterület 504 1/1 

Tarnaörs belterület 884/1 1/1 

Tarnaszentmária belterület 165 1/1 

Tárnok belterület 776 1/1 

Tárnokréti belterület 196 1/1 

Tass belterület 819/18 1/1 

Tass belterület 78 1/1 

Tass belterület 987 1/1 

Tass belterület 36 1/1 

Tass belterület 877/2 1/1 

Taszár belterület 128/5/A/2 1/1 

Taszár belterület 128/11/A/6 1/1 

Taszár belterület 129/26/A/7 1/1 

Tát belterület 784/A/4 1/1 

Tata belterület 1919/4/A/15 1/1 

Tata belterület 348 1/1 

Tata belterület 2029/2 1/1 

Tata belterület 604/55 1/1 

Tata belterület 459/99 1/1 

Tata belterület 2433/2 1/1 

Tatabánya belterület 11416/A/28 1/1 

Tatabánya belterület 104/3 1/1 

Tatabánya belterület 928/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 2068/6/A/10 1/1 

Tatabánya belterület 957 1/1 

Tatabánya belterület 1164/A/3 1/1 

Tatabánya belterület 6737 1/1 

Tatabánya belterület 14334/32/A/18 1/1 
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Tatabánya belterület 2108/12/A/24 1/1 

Tatabánya belterület 8258/A/16 1/1 

Tatabánya belterület 13679/2/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 5527/1 283/581 

Tatabánya belterület 7099/77/A/9 1/1 

Tatabánya belterület 14349/A/18 1/1 

Tatabánya belterület 11293/A/39 1/1 

Tatabánya belterület 7042/A/1 1/1 

Tatabánya belterület 11306/A/8 1/1 

Tatabánya belterület 11117/A/30 1/1 

Tatabánya belterület 11296/A/37 1/1 

Tatabánya belterület 11174/A/6 1/1 

Tatabánya belterület 11248/A/28 1/1 

Tatabánya belterület 14334/32/A/5 1/1 

Tatabánya belterület 8073/A/8 1/1 

Tatabánya belterület 13510/A/30 1/1 

Tatabánya belterület 11034/A/48 1/1 

Tatabánya belterület 8257/A/20 1/1 

Tatabánya belterület 11629/A/13 1/1 

Tatabánya belterület 104/2 1/1 

Tatabánya belterület 8038/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 2126/37/A/20 1/1 

Tatabánya belterület 1162/A/1 1/1 

Tatabánya belterület 11442/A/22 1/1 

Tatabánya belterület 1156/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 11011/A/30 1/1 

Tatabánya belterület 11442/A/49 1/1 

Tatabánya belterület 8284/A/54 1/1 

Tatabánya belterület 6850 1/1 

Tatabánya belterület 8120/A/33 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 665 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 243 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 267/2 1/1 

Téglás belterület 707/22 1/1 

Téglás belterület 820 1/1 

Téglás belterület 385/2/B/7 1/1 

Téglás belterület 1093 1/1 

Tékes belterület 84 1/1 

Tépe belterület 26 1/1 

Tereske belterület 252/9 1/1 

Tereske belterület 308/2 1/1 

Tés belterület 339 1/1 

Tét belterület 814 1/1 

Tét belterület 1851 1/1 

Tét belterület 880/20 1/1 

Tét belterület 869/6 1/1 

Tét belterület 1121 1/1 

Tét belterület 1121/A 1/1 
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Tetétlen belterület 153 1/1 

Tibolddaróc belterület 1012 1/1 

Tiszaalpár belterület 770 1/1 

Tiszaalpár belterület 4034 1/1 

Tiszaalpár belterület 1204 1/1 

Tiszaalpár belterület 1035 1/1 

Tiszaalpár belterület 1926 1/1 

Tiszabezdéd belterület 70/1 1/1 

Tiszabő belterület 337 1/1 

Tiszabő belterület 93/1 1/1 

Tiszabura belterület 841/54 1/1 

Tiszabura belterület 211 1/1 

Tiszabura belterület 551 1/1 

Tiszabura belterület 56 1/1 

Tiszacsécse belterület 226 1/1 

Tiszacsege belterület 2362 1/1 

Tiszacsege belterület 1059 1/1 

Tiszacsege belterület 1653 1/1 

Tiszacsege belterület 110 1/1 

Tiszacsege belterület 1288 1/1 

Tiszacsege belterület 1648 1/1 

Tiszacsege belterület 2390 1/1 

Tiszacsege belterület 2174 1/1 

Tiszacsege belterület 357 1/1 

Tiszacsege belterület 2312 1/1 

Tiszacsege belterület 1156 1/1 

Tiszacsege belterület 992 1/1 

Tiszadada belterület 1255 1/1 

Tiszadob belterület 828 1/1 

Tiszadob belterület 810 1/1 

Tiszadob belterület 528 1/1 

Tiszadob belterület 1169/1 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1764/2/A/8 1/1 

Tiszaföldvár belterület 709 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1007 1/1 

Tiszaföldvár belterület 2390 1/1 

Tiszaföldvár belterület 5606 1/1 

Tiszaföldvár belterület 4410 1/1 

Tiszaföldvár belterület 2938 1/1 

Tiszaföldvár belterület 3048/2 1/1 

Tiszaföldvár belterület 3990/3 1/1 

Tiszaföldvár belterület 3938/2 1/1 

Tiszaföldvár belterület 149 1/1 

Tiszaföldvár belterület 55 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1923 1/1 

Tiszafüred belterület 1394/6/A/24 1/1 

Tiszafüred belterület 1922 1/1 

Tiszafüred belterület 1394/11/A/3 1/1 
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Tiszafüred belterület 236 1/1 

Tiszafüred belterület 1394/11/A/21 1/1 

Tiszafüred belterület 2239 1/1 

Tiszafüred belterület 460/A/5 1/1 

Tiszafüred belterület 712/18 1/1 

Tiszafüred belterület 2892/1 1/1 

Tiszagyenda belterület 701/2 1/1 

Tiszakanyár belterület 486 1/1 

Tiszakarád belterület 88 1/1 

Tiszakécske belterület 3023 1/1 

Tiszakécske belterület 1523 1/1 

Tiszakécske belterület 4772 1/1 

Tiszakécske belterület 1768 1/1 

Tiszakerecseny belterület 150 1/1 

Tiszakeszi belterület 419 1/1 

Tiszakeszi belterület 293 1/1 

Tiszaladány belterület 336 1/1 

Tiszalök belterület 1596/6 1/1 

Tiszalök belterület 1569 1/1 

Tiszalök belterület 1031/1 1/1 

Tiszalök belterület 3492 1/1 

Tiszalök belterület 1235 1/1 

Tiszalök belterület 3504 1/1 

Tiszalök belterület 1577 1/1 

Tiszalök belterület 429/20 1419/2153 

Tiszalök belterület 1685/3/A/9 1/1 

Tiszalök belterület 1183/1 1/1 

Tiszalök belterület 3450 1/1 

Tiszalúc belterület 1226 1/1 

Tiszalúc belterület 346/A/2 1/1 

Tiszanagyfalu belterület 486/1 1/1 

Tiszanagyfalu belterület 208/1 1/1 

Tiszanána belterület 1286/2 1/1 

Tiszapüspöki belterület 63 1/1 

Tiszapüspöki belterület 177 1/1 

Tiszasas belterület 412 1/1 

Tiszasüly belterület 384/2 1/1 

Tiszaszentmárton belterület 419 1/1 

Tiszaszentmárton belterület 262/2 1/1 

Tiszaszentmárton belterület 248/2 1/1 

Tiszaszőlős belterület 290 1/1 

Tiszaszőlős belterület 334 1/1 

Tiszatarján belterület 141 1/1 

Tiszatelek belterület 321 1/1 

Tiszaújváros belterület 418 1/1 

Tiszaújváros belterület 1448/1/A/58 1/1 

Tiszaújváros belterület 344 1/1 

Tiszaújváros belterület 999/1/A/30 1/1 
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Tiszaújváros belterület 550 1/1 

Tiszaújváros belterület 1142/2/A/18 1/1 

Tiszaújváros belterület 953/6/A/11 1/1 

Tiszaújváros belterület 659/3/A/17 1/1 

Tiszaújváros belterület 1142/3/A/39 1/1 

Tiszavasvári belterület 3136/1 1/1 

Tiszavasvári belterület 2518/2 1/1 

Tiszavasvári belterület 2801 1/1 

Tiszavasvári belterület 1111 1/1 

Tiszavasvári belterület 2023/36 1/1 

Tiszavasvári belterület 412/1 1/1 

Tiszavasvári belterület 3264 1/1 

Tiszavasvári belterület 2625/A/4 1/1 

Tiszavasvári belterület 2625/A/2 1/1 

Tiszavasvári belterület 2625/A/3 1/1 

Tiszavasvári belterület 2372 1/1 

Tiszavasvári belterület 3589 1/1 

Tiszavasvári belterület 3292 1/1 

Tiszavasvári belterület 1142 1/1 

Tiszavasvári belterület 1225 1/1 

Tiszavasvári belterület 68 1/1 

Tiszavasvári belterület 2663 1/1 

Tiszavasvári belterület 1097 1/1 

Tiszavasvári belterület 1130 1/1 

Tiszavasvári belterület 980/2 1/1 

Tiszavasvári belterület 2295/2/A/26 1/1 

Tiszavasvári belterület 2123/41/A/14 1/1 

Tóalmás belterület 836 1/1 

Tóalmás belterület 659/3 1/1 

Tokaj belterület 1195/1/A/3 1/1 

Tokod belterület 609/A/10 1/1 

Tokod belterület 2747 1/1 

Tokod belterület 416/A/7 1/1 

Tokod belterület 653 4/12 

Tokod belterület 3278 1/1 

Tokodaltáró belterület 1205 1/1 

Tokodaltáró belterület 1356 1/1 

Tokodaltáró belterület 1286 1/1 

Tolcsva belterület 153/24 1/1 

Tolna belterület 1317 100/384 

Tolna belterület 2344 1/1 

Tolna belterület 111 1/1 

Tolna belterület 1306 1/1 

Tolna belterület 2952 1/1 

Tompa belterület 556/1 1/1 

Tornyiszentmiklós külterület 0103/4 1/1 

Torony belterület 447 1/1 

Torony belterület 348 1/1 
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Torony belterület 750/A/1 1/1 

Torony belterület 322 1/1 

Tószeg belterület 1102 1/1 

Tószeg belterület 281/1 1/1 

Tószeg belterület 1073 1/1 

Tótkomlós belterület 1292 1/1 

Tótkomlós belterület 867 1/1 

Tótkomlós belterület 2268 1/1 

Tótkomlós belterület 1029 1/1 

Tótkomlós belterület 2457 1/1 

Tótkomlós belterület 30 1/1 

Tótszerdahely belterület 5/2 1/1 

Tököl belterület 475 1/1 

Tököl belterület 2099 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2661 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2856 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2500 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2882 1/1 

Törökszentmiklós belterület 3279 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2884 1/1 

Törökszentmiklós belterület 644 1/1 

Törökszentmiklós belterület 4969 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2891 1/1 

Törökszentmiklós belterület 3014 1/1 

Törtel belterület 209 1/1 

Tura belterület 1148 1/1 

Tura belterület 3184/3 1/1 

Tura belterület 1226 1/1 

Tura belterület 1165/90 1/1 

Tura belterület 1875 1/1 

Tura belterület 2177/2 1/1 

Tura belterület 2302 1/1 

Túrkeve belterület 3024/4 1/1 

Túrkeve belterület 3474 1/1 

Tuzsér belterület 872/A/2 1/1 

Tuzsér belterület 535/11 1/1 

Tuzsér belterület 859/3 1/1 

Türje belterület 230 1/1 

Ugod belterület 637 1/1 

Újcsanálos belterület 118 1/1 

Újfehértó belterület 2496 1/1 

Újfehértó belterület 4697 1/1 

Újfehértó belterület 841/2/A/2 1/1 

Újfehértó belterület 1539/54 1/1 

Újfehértó belterület 2260 1/1 

Újfehértó belterület 841/2/A/8 1/1 

Újfehértó belterület 1590/2 1/1 

Újfehértó belterület 1375 1/1 
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Újfehértó belterület 4424/14 1/1 

Újfehértó belterület 4718 1/1 

Újfehértó belterület 2558/4 1/1 

Újhartyán belterület 38 1/1 

Újkígyós belterület 182/1 1/1 

Újkígyós belterület 2244 1/1 

Újkígyós belterület 948 1/1 

Újléta belterület 685 1/1 

Újpetre belterület 3 1/1 

Újpetre belterület 103/11 1/1 

Újszász belterület 1288 1/1 

Újszász belterület 700/2 1/1 

Újszász belterület 2169/2 1/1 

Újszász belterület 344 1/1 

Újszász belterület 682/1 1/1 

Újszász belterület 1772 1/1 

Újszász belterület 748 1/1 

Újtelek belterület 69 1/1 

Ukk belterület 11 1/1 

Úri belterület 114 1/1 

Úrkút belterület 306 1/1 

Üllő belterület 404/1 1/1 

Üllő belterület 2182 1/1 

Üllő belterület 1858/5 1/1 

Vác külterület 070/23/A/2 1/1 

Vác belterület 4474/13/A/14 1/1 

Vác külterület 086/21/A/6 1/1 

Vác belterület 4502/A/58 1/1 

Vácszentlászló belterület 179/2 1/1 

Vácszentlászló belterület 727/1 1/1 

Vaja belterület 310/1/A/2 1/1 

Vajszló belterület 519 1/1 

Valkó belterület 690 1/1 

Vállaj belterület 526 1/1 

Vállaj belterület 96 1/1 

Vámosmikola belterület 1127 1/1 

Vámospércs belterület 1315 1/1 

Vámospércs belterület 771 1/1 

Vámospércs belterület 1771/2 1/1 

Vámospércs belterület 1754 1/1 

Vámosújfalu belterület 70 1/1 

Váncsod belterület 581 1/1 

Vanyarc belterület 369 1/1 

Váralja belterület 81 1/1 

Várda belterület 311 1/1 

Várdomb belterület 122 1/1 

Várong belterület 55 1/1 

Várpalota belterület 147/A/6 1/1 
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Várpalota belterület 3756 1/1 

Várpalota belterület 69/10/A/45 1/1 

Várpalota belterület 471/A/3 1/1 

Várpalota belterület 444/2/A/29 1/1 

Várpalota belterület 3250/15/A/60 1/1 

Várpalota belterület 1200 1/1 

Várpalota belterület 1200/A 1/1 

Várpalota belterület 3293 1/1 

Várpalota belterület 2999/1/A/10 1/1 

Várpalota belterület 1227/30/A/6 1/1 

Várpalota belterület 304/9 8/16 

Varsány belterület 246 1/1 

Varsány belterület 85 1/1 

Vasad belterület 359/4 1/1 

Vásárosdombó belterület 237/29 1/1 

Vásárosnamény belterület 1163 1/1 

Vásárosnamény belterület 1409/1 1/1 

Vásárosnamény belterület 1746 1/1 

Vásárosnamény belterület 373 1/1 

Vásárosnamény belterület 700/8 1/1 

Vásárosnamény belterület 3167/2 1/1 

Vásárosnamény belterület 574/1 1/1 

Vaskút belterület 379 1/1 

Vasmegyer belterület 336/3 1/1 

Vasmegyer belterület 348 1/1 

Vasmegyer belterület 127/2 1/1 

Vasvár belterület 1323 1/1 

Vasvár belterület 520/1 1/1 

Vasszilvágy belterület 212 1/1 

Vecsés belterület 4683/A/2 1/1 

Végegyháza belterület 658 1/1 

Vejti belterület 63 1/1 

Vejti belterület 67/2 1/1 

Velence belterület 2809 1/1 

Vép belterület 180/2 1/1 

Vép belterület 1206 1/1 

Vép belterület 1405 1/1 

Veresegyház belterület 3591 1/1 

Veresegyház belterület 1285 1/1 

Veresegyház belterület 198 1/1 

Veresegyház belterület 6281/2 1/1 

Verpelét belterület 22 1/1 

Verpelét belterület 1482 1/1 

Verpelét belterület 675 1/1 

Verpelét belterület 1445 1/1 

Verpelét belterület 815 1/1 

Verpelét belterület 1468 1/1 

Verpelét belterület 1425 1/1 
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Verseg belterület 527 1/1 

Versend belterület 148 1/1 

Versend belterület 154 1/1 

Versend belterület 2/12 1/1 

Versend belterület 39/1 1/1 

Versend belterület 414 1/1 

Vértesacsa belterület 482 1/1 

Vérteskethely belterület 375/2 1/1 

Veszprém belterület 3349/A/111 1/1 

Veszprém belterület 3350/A/162 1/1 

Veszprém belterület 4273/26/A/4 1/1 

Veszprém belterület 3058/A/24 1/1 

Veszprém belterület 408 1/1 

Veszprém belterület 3057/73/A/29 1/1 

Veszprém belterület 4273/20/A/12 1/1 

Veszprém belterület 3018/7/A/13 1/1 

Veszprém belterület 3289/A/258 1/1 

Veszprém belterület 9076 1/1 

Veszprém belterület 3341/A/72 1/1 

Veszprém belterület 3342/A/89 1/1 

Veszprém belterület 3349/A/1 1/1 

Veszprém belterület 3058/A/42 1/1 

Veszprém belterület 3289/A/253 1/1 

Vésztő belterület 102 1/1 

Vésztő belterület 2814 1/1 

Vésztő belterület 1033 1/1 

Vésztő belterület 976 1/1 

Vésztő belterület 2826 1/1 

Vésztő belterület 1424 1/1 

Vésztő belterület 725 1/1 

Vésztő belterület 3132 1/1 

Vésztő belterület 1070 1/1 

Vésztő belterület 1557 1/1 

Vésztő belterület 2892 1/1 

Vésztő belterület 962 1/1 

Vésztő belterület 2823 1/1 

Vésztő belterület 3065 1/1 

Vésztő belterület 315/A/17 1/1 

Villány belterület 301 1/1 

Villány belterület 1057 1/1 

Villány belterület 834 1/1 

Villány belterület 785 1/1 

Vindornyaszőlős belterület 279 1/1 

Vizslás belterület 663 1/1 

Vizsoly belterület 305 1/1 

Vokány belterület 88 1/1 

Vokány belterület 339 1/1 

Vokány belterület 412 1/1 
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Zádor belterület 151 1/1 

Zádorfalva belterület 235 1/1 

Zagyvarékas belterület 823 1/1 

Zagyvarékas belterület 537 1/1 

Zagyvarékas belterület 818 1/1 

Zagyvarékas belterület 1274 1/1 

Zagyvaszántó belterület 725 1/1 

Záhony belterület 564/5/A/39 1/1 

Zajk belterület 106 1/1 

Zákányszék belterület 34 1/1 

Zalaapáti belterület 200 1/1 

Zalaapáti belterület 199 1/1 

Zalacsány belterület 301 1/1 

Zalacsány belterület 243/3 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4983/26/A/29 1/1 

Zalaegerszeg belterület 17591/1 1/1 

Zalaegerszeg belterület 14046 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4909/2/A/15 1/1 

Zalaegerszeg belterület 1879 1/1 

Zalaegerszeg belterület 1080/A/2 1/1 

Zalaegerszeg belterület 5922 1/1 

Zalaegerszeg belterület 2362/2/A/16 1/1 

Zalaegerszeg belterület 3694/2/A/14 1/1 

Zalaegerszeg belterület 799/19/A/6 1/1 

Zalaegerszeg belterület 1948/30/A/4 1/1 

Zalaegerszeg belterület 6903 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4844/15/A/12 1/1 

Zalakomár belterület 93 1/1 

Zalalövő belterület 1376 1/1 

Zalalövő belterület 988 1/1 

Zalaszentbalázs belterület 2/1 1/1 

Zalaszentgrót belterület 898/1/A/22 1/1 

Zalaszentgrót belterület 441 1/1 

Zengővárkony belterület 212 1/1 

Zimány belterület 219 1/1 

Zimány belterület 197 1/1 

Zimány belterület 30 1/1 

Zirc belterület 1727/A/4 1/1 

Zirc belterület 925 1/1 

Zirc belterület 1500/2 1/1 

Zomba belterület 135 1/1 

Zsadány belterület 626 1/1 

Zsámbok belterület 91 1/1 

Zsámbok belterület 148 1/1 

Zsámbok belterület 861 1/1 

Zsombó belterület 1508 1/1 

Zsombó belterület 98/2 1/1 
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B) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ingatlanok 

Település Fekvés Helyrajzi szám MÁ tulajdoni hányad 

Ajka belterület 821/A/8 1/1 

Arló belterület 620 1/1 

Bábonymegyer belterület 366 1/1 

Balmazújváros belterület 3456 1/1 

Balmazújváros belterület 3491 1/1 

Bátonyterenye belterület 4349 1/1 

Berhida belterület 919 1/1 

Bonyhád belterület 515 1/1 

Budapest belterület 86236/1/A/8 1/1 

Budapest belterület 151159/20/A/195 1/1 

Budapest belterület 28749/0/A/12 1/1 

Budapest belterület 40010/1/A/18 1/1 

Budapest belterület 38236/700/A/6 1/1 

Budapest belterület 228882/40/A/11 1/1 

Budapest belterület 151126/15/A/113 1/1 

Budapest belterület 145201/183/A/1 1/1 

Budapest belterület 162378/0/C/2 1/1 

Budapest belterület 151126/8/A/140 1/1 

Budapest belterület 91158/138/A/1 1/1 

Budapest belterület 41003/2/A/138 1/1 

Budapest belterület 177640/0/A/4 1/1 

Cegléd belterület 5904/1 16/32 

Cserénfa belterület 134 1/1 

Csobád belterület 257/7 1/1 

Csongrád belterület 2714 1/1 

Dabas belterület 1279/2 1/1 

Debrecen belterület 15855/23/A/15 1/1 

Domaháza belterület 350 1/1 

Dunaújváros belterület 451/48/A/68 1/1 

Egerbakta belterület 527/3 1/1 

Egyházasgerge belterület 186 1/1 

Előszállás belterület 1716 1/1 

Érd belterület 22992 1/1 

Galgahévíz belterület 517/1 1/1 

Gyöngyfa belterület 123 1/1 

Harta belterület 246 1/1 

Hatvan belterület 4684 1/1 

Heves belterület 2125 1/1 

Hodász belterület 870/2 1/1 

Jászalsószentgyörgy belterület 599 1/1 

Jászapáti belterület 1308/2 1/1 

Jászkisér belterület 483/80/B/2 1/1 

Jászkisér belterület 353/1 1/1 

Kaposvár belterület 4330/7/A/77 1/1 

Karancsság belterület 121 1/1 
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Karcsa belterület 50 1/1 

Kecskemét belterület 21080 8/12 

Keszthely belterület 5397/8/A/4 1/1 

Kiskőrös külterület 0278/55 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 5464 12/24 

Kiskunhalas belterület 3406/5 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2926 1/1 

Komádi belterület 2635 1/1 

Komló belterület 3697/9/A/46 1/1 

Kömlő belterület 176 1/1 

Kömlő belterület 691 1/1 

Körmend belterület 1513 1/1 

Köröstarcsa belterület 1127 1/1 

Kővágószőlős belterület 329 1/1 

Kutas belterület 334 1/1 

Kübekháza belterület 32 1/1 

Küngös belterület 216 1/1 

Magyaregres belterület 352 1/1 

Mátraterenye belterület 114 1/1 

Miskolc belterület 22193/22/A/4 1/1 

Miskolc belterület 14106/A/5 1/1 

Miskolc belterület 21551/5/A/49 1/1 

Miskolc belterület 40027/9/A/46 1/1 

Miskolc belterület 30519/52/A/29 1/1 

Miskolc belterület 22133/42/A/15 1/1 

Moha belterület 203 1/1 

Mohács belterület 1768/1 1/1 

Nagydém belterület 88 1/1 

Nagyhalász belterület 1689 1/1 

Nagyhegyes belterület 500 1/1 

Nagykálló belterület 1738/1 1/1 

Nagykörű belterület 738 1/1 

Nyíregyháza belterület 28541 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/13/A/25 1/1 

Nyírmada belterület 378/19/A/3 1/1 

Oroszlány belterület 628/2/A/7 1/1 

Ózd belterület 7904/A/80 1/1 

Ózd belterület 4832/6 1/1 

Ózd belterület 7348/A/10 1/1 

Ózd belterület 7360/A/147 1/1 

Öttömös belterület 83 1/1 

Pánd belterület 92 1/1 

Pápa belterület 4960 1/1 

Pápa belterület 4077/A/6 1/1 

Pécs belterület 22174/31/A/20 1/1 

Pétervására belterület 1164/1 1/1 

Petneháza belterület 569 1/1 

Putnok belterület 765/2/A/15 1/1 
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Sajószentpéter belterület 1554 1/1 

Sajószentpéter belterület 764/12/A/37 1/1 

Salgótarján belterület 3918/2/A/58 1/1 

Sümeg belterület 1693/A/2 1/1 

Szarvas belterület 1954/A/3 1/1 

Szekszárd belterület 2518/7/A/25 1/1 

Szentbalázs belterület 2 1/1 

Szentistván belterület 670 1/1 

Szolnok belterület 8869/36/A/45 1/1 

Tápióság belterület 1179 1/1 

Tapolca belterület 3312/A/1 1/1 

Tarhos belterület 7 1/1 

Tarnaörs belterület 385 1/1 

Tatabánya belterület 11466/2/A/67 1/1 

Tevel belterület 325 1/1 

Tiszanána belterület 446 1/1 

Tiszavasvári belterület 2325/4/A/17 1/1 

Tiszavasvári belterület 2535/1 1/1 

Tura belterület 1136 1/1 

Újkígyós belterület 1015 1/1 

Vác belterület 4474/18/A/9 1/1 

Vác belterület 7/3/A/9 1/1 

Vép belterület 721 1/1 

Villány belterület 1018 1/1 
 

C) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény 1. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti ingatlanok 

Település Fekvés Helyrajzi szám MÁ tulajdoni hányad 

Abaliget belterület 170/1 1/1 

Abasár belterület 203 1/1 

Abaújszántó belterület 1792/A/2 1/1 

Abaújszántó belterület 1297/6 1/1 

Abony külterület 0405/16 1/1 

Abony belterület 547 1/1 

Abony belterület 782 1/1 

Abony belterület 1683/1 1/1 

Abony belterület 1916 1/1 

Abony belterület 3094 1/1 

Ács belterület 2789 1/1 

Ács belterület 889 1/1 

Ács belterület 2897 1/1 

Ács belterület 2050 1/1 

Ács belterület 1395 1/1 

Ács belterület 1655 1/1 

Adács belterület 1348 1/1 

Adony belterület 1120/1 1/1 

Adony belterület 847 1/1 
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Adony belterület 713 1/1 

Adony belterület 826 1/1 

Ajka belterület 1279/A/25 1/1 

Ajka belterület 1370/A/6 1/1 

Ajka belterület 2420 1/1 

Ajka belterület 93 1/1 

Ajka belterület 1452/A/42 1/1 

Ajka belterület 4060 1/1 

Ajka belterület 2907/A/56 1/1 

Ajka belterület 10621 1/1 

Ajka belterület 2215 1/1 

Ajka belterület 3290/A/1 1/1 

Akasztó belterület 1767 1/1 

Akasztó belterület 1512 1/1 

Akasztó belterület 1260 1/1 

Alattyán belterület 590 1/1 

Albertirsa belterület 425 1/1 

Albertirsa belterület 3317 1/1 

Albertirsa belterület 2319 1/1 

Alcsútdoboz belterület 517/A/2 1/1 

Almásfüzitő belterület 46/A/6 1/1 

Álmosd belterület 839/2 1/1 

Álmosd belterület 495/1 1/1 

Álmosd belterület 576 1/1 

Alsónána belterület 624 1/1 

Alsószölnök belterület 227 1/1 

Alsóvadász belterület 506 1/1 

Alsózsolca belterület 1339 1/1 

Alsózsolca belterület 955 14/24 

Alsózsolca belterület 833 1/1 

Ambrózfalva belterület 115 1/1 

Anarcs belterület 121 1/1 

Andocs belterület 183 1/1 

Andocs belterület 514 1/1 

Apátfalva belterület 1866 1/1 

Apátfalva belterület 442 1/1 

Apc belterület 632 1/1 

Áporka belterület 112/1 1/1 

Apostag belterület 35 1/1 

Apostag belterület 494 1/1 

Arló belterület 794 1/1 

Arló belterület 793/1 1/1 

Arló belterület 1298/1 1/1 

Arnót belterület 168/14 1/1 

Ásványráró belterület 835 1/1 

Aszaló belterület 201/1 1/1 

Aszaló belterület 111 1/1 

Aszaló belterület 18/6 1/1 
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Aszód belterület 355 1/1 

Átány belterület 837 1/1 

Atkár belterület 8 1/1 

Babócsa belterület 550 1/1 

Babócsa belterület 486 1/1 

Babócsa belterület 186 1/1 

Babócsa belterület 680 1/1 

Bábolna belterület 886 1/1 

Bábonymegyer belterület 415 1/1 

Bácsalmás belterület 2211 1/1 

Bácsalmás belterület 2256 1/1 

Bácsalmás belterület 579 1/1 

Bácsbokod belterület 600 1/1 

Bácsbokod belterület 1194 1/1 

Bag belterület 544 1/1 

Bag belterület 685 1/1 

Bag belterület 54 1/1 

Baj belterület 652/3/A/9 1/1 

Baj belterület 295 1/1 

Baja belterület 6333/1 1/1 

Bajót belterület 909 1/1 

Bakonszeg belterület 167 1/1 

Bakonybánk belterület 117 1/1 

Bakonykoppány belterület 158 1/1 

Bakonyszentiván belterület 117 1/1 

Baks belterület 398 1/1 

Baktalórántháza belterület 286/2 1/1 

Balassagyarmat belterület 1357/15/A/29 1/1 

Balassagyarmat belterület 946/16/A/1 1/1 

Balassagyarmat belterület 298/6/A/9 1/1 

Balassagyarmat belterület 2689/49 1/1 

Balassagyarmat belterület 1357/11/A/25 1/1 

Balástya külterület 0289/3 1/1 

Balatonalmádi belterület 4576/3 1/1 

Balatonfűzfő belterület 991/A/4 1/1 

Balatonszabadi belterület 379 1/1 

Balinka belterület 49 1/1 

Balmazújváros belterület 135/A/2 1/1 

Balmazújváros belterület 3000/92 1/1 

Balmazújváros belterület 133 1/1 

Balmazújváros belterület 2364 300/1160 

Balmazújváros belterület 1035 1/1 

Balsa belterület 883 1/1 

Bana belterület 208 1/1 

Barabás belterület 300 1/1 

Baracs belterület 988 1/1 

Baracska belterület 823 1/1 

Báránd belterület 881/2 1/1 
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Barcs belterület 2316 1/1 

Barcs belterület 2321 1/1 

Barcs belterület 3616 1/1 

Barcs belterület 4310/9 1/1 

Barcs belterület 1484 1/1 

Barcs belterület 49/A/15 1/1 

Barcs belterület 1626 1/1 

Barcs belterület 1129 1/1 

Barcs belterület 4363 1/1 

Barcs belterület 1819/22/A/29 1/1 

Barcs belterület 1119 1/1 

Barcs belterület 1811/A/3 1/1 

Barcs belterület 431 1/1 

Bárdudvarnok belterület 89/4 1/1 

Bátaapáti belterület 308 1/1 

Bátaszék belterület 321 1/1 

Bátaszék belterület 1592 1/1 

Bátaszék belterület 1609/1 1/1 

Bátaszék belterület 811 1/1 

Bátonyterenye belterület 3759/3/A/13 1/1 

Bátonyterenye belterület 3778/9/A/7 1/1 

Bátonyterenye belterület 1713 1/1 

Bátonyterenye belterület 2750/5/A/11 1/1 

Bátonyterenye belterület 1777 1/1 

Bátonyterenye belterület 2748/22/A/18 1/1 

Bátorliget belterület 324/6 1/1 

Battonya belterület 366 1/1 

Battonya belterület 2929 1/1 

Battonya belterület 2367 1/1 

Battonya belterület 3438 1/1 

Battonya belterület 192 1/1 

Battonya belterület 2353 1/1 

Battonya belterület 2719 1/1 

Battonya belterület 3678 1/1 

Bekecs belterület 561/2 1/1 

Bekecs belterület 508 1/1 

Bekecs belterület 196 1/1 

Békés belterület 3140 1/1 

Békés belterület 3967/A/62 1/1 

Békés belterület 4288 1/1 

Békés belterület 3899 1/1 

Békés belterület 5046 1/1 

Békés belterület 4898 1/1 

Békés belterület 5379/3 7296/16128 

Békés belterület 4848/61 1/1 

Békés belterület 947/2 1/1 

Békés belterület 5246 1/1 

Békés belterület 1250 1/1 
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Békés belterület 208 1/1 

Békés belterület 1670 1/1 

Békés belterület 3873 1/1 

Békés belterület 3582 1/1 

Békés belterület 6458 1/1 

Békés belterület 5345 1/1 

Békés belterület 5990 1/1 

Békéscsaba belterület 18497 1/1 

Békéscsaba belterület 8680 1/1 

Békéscsaba belterület 4087/A/6 1/1 

Békéscsaba belterület 2275 120/288 

Békéscsaba belterület 11833/1 1/1 

Békéscsaba külterület 0993/12 1/1 

Békéscsaba belterület 18103 1/1 

Békéscsaba belterület 9588 1/1 

Békéscsaba belterület 2979/A/9 1/1 

Békéscsaba belterület 3232/A/20 1/1 

Békéscsaba belterület 9628 18/36 

Békéscsaba belterület 6612/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 3250/A/3 1/1 

Békéscsaba belterület 6030 1/1 

Békéscsaba belterület 3240/2/A/43 1/1 

Békéscsaba belterület 3231/10/A/10 1/1 

Békéscsaba belterület 3192/A/6 1/1 

Békéscsaba belterület 9994 1/1 

Békéscsaba belterület 3144/1/A/19 1/1 

Békéscsaba belterület 10523/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 8587/A/2 1/1 

Békéscsaba belterület 3068/2/A/10 1/1 

Bélapátfalva belterület 290 1/1 

Bélapátfalva belterület 372 1/1 

Bélapátfalva belterület 480 1/1 

Bélapátfalva belterület 361 1/1 

Beled belterület 1522 1/1 

Beloiannisz belterület 370 1/1 

Beloiannisz belterület 69 1/1 

Beloiannisz belterület 477/7 1/1 

Belvárdgyula belterület 147 1/1 

Benk belterület 150 1/1 

Berekböszörmény belterület 566 1/1 

Berettyóújfalu belterület 4333 1/1 

Berettyóújfalu belterület 4305/1 1/1 

Berettyóújfalu belterület 632 1/1 

Berhida belterület 1751/27/A/11 1/1 

Berhida belterület 1751/27/A/6 1/1 

Berhida belterület 1754/3 1/1 

Berkenye belterület 295 1/1 

Berkesd belterület 119 1/1 
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Berzék belterület 45/1 1/1 

Berzence belterület 747 1/1 

Besenyőtelek belterület 1188 1/1 

Besenyőtelek belterület 1248 1/1 

Besenyőtelek belterület 314 1/1 

Beszterec belterület 93 1/1 

Bicske belterület 1194 1/1 

Bicske belterület 1654 1/1 

Bicske belterület 1325 1/1 

Biharkeresztes belterület 115 1/1 

Biharnagybajom belterület 532 1/1 

Biharnagybajom belterület 864 1/1 

Biri belterület 113 1/1 

Biri belterület 51/1 1/1 

Boba belterület 51 1/1 

Boconád belterület 639 1/1 

Bodroghalom belterület 204 1/1 

Bodroghalom belterület 260 1/1 

Bogyiszló belterület 1020 1/1 

Bogyiszló belterület 217 1/1 

Boldva belterület 280 1/1 

Bolhó belterület 499 1/1 

Bolhó belterület 240 1/1 

Bolhó belterület 557 1/1 

Bolhó belterület 140 1/1 

Bonyhád belterület 5342 1/1 

Bonyhád belterület 2419 1/1 

Borota belterület 208 1/1 

Borsodnádasd belterület 1221 1/1 

Borsodszirák belterület 326 1/1 

Borsosberény belterület 548 1/1 

Bőcs belterület 370 1/1 

Böhönye belterület 866 1/1 

Böhönye belterület 721 1/1 

Bölcske belterület 15 1/1 

Bölcske belterület 1060 1/1 

Bucsa belterület 1012 1/1 

Bucsa belterület 678 1/1 

Bucsa belterület 772 1/1 

Bucsa belterület 5 1/1 

Budaörs belterület 1036/2/A/38 1/1 

Budapest belterület 28381/0/B/22 1/1 

Budapest belterület 42309/47/A/4 1/1 

Budapest belterület 121047/28/A/69 1/1 

Budapest belterület 151159/21/A/154 1/1 

Budapest belterület 17725/3/A/416 1/1 

Budapest belterület 42309/35/A/82 1/1 

Budapest belterület 152172/19/A/30 1/1 
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Budapest belterület 62321/10/A/172 1/1 

Budapest belterület 151159/4/A/130 1/1 

Budapest belterület 31250/1/A/3 1/1 

Budapest belterület 39158/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 171821/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 42309/16/A/66 1/1 

Budapest belterület 62321/30/A/137 1/1 

Budapest belterület 91158/61/A/323 1/1 

Budapest belterület 42309/65/A/28 1/1 

Budapest belterület 70897/8/A/97 1/1 

Budapest belterület 36290/0/A/47 1/1 

Budapest belterület 170594/4/A/124 1/1 

Budapest belterület 42309/10/A/56 1/1 

Budapest belterület 128468/7/A/18 1/1 

Budapest belterület 209599/0/A/51 1/1 

Budapest belterület 164249/2/A/76 1/1 

Budapest belterület 7832/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 164350/4/A/88 1/1 

Budapest belterület 41510/6/A/432 1/1 

Budapest belterület 35105/0/A/30 1/1 

Budapest belterület 187527 1/1 

Budapest belterület 151159/19/A/18 1/1 

Budapest belterület 64057/3/A/112 1/1 

Budapest belterület 152616/4/A/23 1/1 

Budapest belterület 91158/61/A/225 1/1 

Budapest belterület 152616/6/A/3 1/1 

Budapest belterület 151159/20/A/34 1/1 

Budapest belterület 201031/42/A/28 1/1 

Budapest belterület 151159/23/A/169 1/1 

Budapest belterület 170224/9/A/17 1/1 

Budapest belterület 74071/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 151126/4/A/72 1/1 

Budapest belterület 210671/15/A/24 1/1 

Budapest belterület 35728/17/A/63 1/1 

Budapest belterület 177343 400/800 

Budapest belterület 151159/18/A/202 1/1 

Budapest belterület 139340 1/1 

Budapest belterület 35347/0/A/20 1/1 

Budapest belterület 151159/7/A/30 1/1 

Budapest belterület 36015/0/B/9 1/1 

Budapest belterület 39221/16/A/7 1/1 

Budapest belterület 64057/17/A/153 1/1 

Budapest belterület 38972/1/A/11 1/1 

Budapest belterület 36015/0/A/28 1/1 

Budapest belterület 35655/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 200563/0/A/19 1/1 

Budapest belterület 201822/5/A/1 1/1 

Budapest belterület 39221/35/A/193 1/1 
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Budapest belterület 38236/668/A/17 1/1 

Budapest belterület 151159/7/A/330 1/1 

Budapest belterület 166004/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 76561/48/A/39 1/1 

Budapest belterület 172101/0/A/4 1/1 

Budapest belterület 91158/164/A/276 1/1 

Budapest belterület 38839/9/B/34 1/1 

Budapest belterület 102321/6/A/51 1/1 

Budapest belterület 42309/40/A/54 1/1 

Budapest belterület 74545 42/200 

Budapest belterület 3302/57/A/66 1/1 

Budapest belterület 18267/3/A/100 1/1 

Budapest belterület 43200/6/A/19 1/1 

Budapest belterület 76561/43/A/6 1/1 

Budapest belterület 162700/2/A/141 1/1 

Budapest belterület 28827/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 76561/103/A/129 1/1 

Budapest belterület 201837/19/B/35 1/1 

Budapest belterület 35408/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 35916/0/A/10 1/1 

Budapest belterület 143479 8/16 

Budapest belterület 41680/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 38911/40/A/5 1/1 

Budapest belterület 27833/19/A/42 1/1 

Budapest belterület 162242/1/A/16 1/1 

Budapest belterület 208165/4/A/194 1/1 

Budapest belterület 151126/9/A/18 1/1 

Budapest belterület 182862 28/100 

Budapest belterület 41003/2/A/30 1/1 

Budapest belterület 142380/0/A/1 1/1 

Budapest belterület 161406/8/A/50 1/1 

Budapest belterület 41304 12/48 

Budapest belterület 73776/0/A/2 1/1 

Budapest belterület 35065/0/A/5 1/1 

Budapest belterület 27524/1/A/99 1/1 

Budapest belterület 42309/117/B/89 1/1 

Budapest belterület 34676/0/A/36 1/1 

Budapest belterület 16998/2/A/170 1/1 

Budapest belterület 70196/0/A/6 1/1 

Budapest belterület 151159/18/A/61 1/1 

Budapest belterület 33184/0/A/9 1/1 

Budapest belterület 3170/40/A/18 1/1 

Budapest belterület 41105/3/A/169 1/1 

Budapest belterület 151159/19/A/206 1/1 

Budapest belterület 170204/32/A/77 1/1 

Budapest belterület 70484/0/A/8 1/1 

Budapest belterület 38902/0/A/80 1/1 

Budapest belterület 80790/4/A/18 1/1 
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Budapest belterület 35728/35/A/33 1/1 

Budapest belterület 65552/20/A/176 1/1 

Budapest belterület 27989/0/A/31 1/1 

Budapest belterület 31313/1/A/4 1/1 

Budapest belterület 163865/12/A/68 1/1 

Budapest belterület 35536/0/A/8 1/1 

Budapest belterület 91158/192/A/489 1/1 

Budapest belterület 208633/8/A/26 1/1 

Budapest belterület 38601/2/C/29 1/1 

Budapest belterület 36776/0/A/13 1/1 

Budapest belterület 80737/3/A/17 1/1 

Budapest belterület 171614/0/A/1 1/1 

Budapest belterület 41105/2/A/164 1/1 

Budapest belterület 201031/38/A/27 1/1 

Budapest belterület 201031/42/A/89 1/1 

Budapest belterület 164350/2/A/184 1/1 

Budapest belterület 165822 1/1 

Budapest belterület 223934/0/A/1 1/1 

Budapest belterület 34087/0/A/16 1/1 

Budapest belterület 61191/2 8/16 

Budapest belterület 38902/0/A/23 1/1 

Budapest belterület 200609/2/A/80 1/1 

Budapest belterület 170594/5/A/8 1/1 

Budapest belterület 171190/17/A/1 1/1 

Budapest belterület 38791/0/A/46 1/1 

Budapest belterület 201031/54/A/13 1/1 

Budapest belterület 3533/4/A/222 1/1 

Budapest belterület 73686/0/A/3 1/1 

Budapest belterület 75948 1/1 

Bugac belterület 133 1/1 

Bugyi belterület 1318 1/1 

Buj belterület 664 1/1 

Buj belterület 782 1/1 

Buj belterület 469/1 1/1 

Buj belterület 328 1/1 

Buj belterület 832 1/1 

Buj belterület 327 1/1 

Buják belterület 228/4 1/1 

Buzsák belterület 445 1/1 

Bükkaranyos belterület 258 1/1 

Cece belterület 1452 1/1 

Cégénydányád belterület 172 1/1 

Cegléd belterület 9019 1/1 

Cegléd külterület 01093/3 1/1 

Cegléd belterület 2657/1/A/59 1/1 

Cegléd belterület 9104/4 1/1 

Cegléd belterület 8073/20 2/8 

Cegléd belterület 6012 1/1 
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Cegléd belterület 5099 1/1 

Cegléd belterület 1422/1 1/1 

Celldömölk belterület 2230 1/1 

Celldömölk belterület 902/3/A/1 1/1 

Cered belterület 563 1/1 

Cibakháza belterület 1842 1/1 

Cún belterület 79 1/1 

Csabaszabadi belterület 91 1/1 

Csákánydoroszló belterület 39 1/1 

Csákvár belterület 553 1/1 

Csanádapáca belterület 220 1/1 

Csanádapáca belterület 8/1 1/1 

Csanádapáca belterület 221 1/1 

Csányoszró belterület 148 1/1 

Császártöltés belterület 982 1/1 

Csataszög belterület 157 1/1 

Csécse belterület 501 1/1 

Csécse belterület 80/1 1/1 

Csenger belterület 1966 1/1 

Csenger belterület 965 1/1 

Csengőd belterület 709 1/1 

Csépa belterület 616 1/1 

Csépa belterület 582 1/1 

Csépa belterület 512 1/1 

Csépa belterület 637 1/1 

Csépa belterület 1275 1/1 

Cserépfalu belterület 251 1/1 

Cserhátsurány belterület 147/2 1/1 

Cserkeszőlő belterület 699 1/1 

Cserkút belterület 68 1/1 

Csévharaszt belterület 224/1 1/1 

Csikóstőttős belterület 129 1/1 

Csobád belterület 86 1/1 

Csobaj belterület 428 1/1 

Csobánka belterület 813 1/1 

Csokvaomány belterület 34 1/1 

Csongrád belterület 205/A/53 1/1 

Csongrád belterület 5621/A/3 1/1 

Csongrád belterület 5631/15/A/4 1/1 

Csongrád belterület 3569 1/1 

Csongrád belterület 5602 2/4 

Csongrád belterület 2391 1/1 

Csorvás belterület 808 1/1 

Csorvás belterület 1277 1/1 

Csorvás belterület 497 1/1 

Csorvás belterület 1223 1/1 

Csót belterület 9/10 1/1 

Csősz belterület 522 1/1 
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Csurgó belterület 636 1/1 

Csurgó belterület 1489 1/1 

Csurgó belterület 988/2/A/4 1/1 

Dabas belterület 1662 1/1 

Dabas belterület 7039/2 4/8 

Dabas belterület 1162 1/1 

Dabrony belterület 57 1/1 

Dág belterület 245 1/1 

Dalmand belterület 361 1/1 

Dány belterület 264 1/1 

Darány belterület 319 1/1 

Darány belterület 186 1/1 

Dávod belterület 1211 1/1 

Dávod belterület 116 1/1 

Debrecen belterület 17308 1/1 

Debrecen belterület 21403/A/49 1/1 

Debrecen belterület 21430/A/44 1/1 

Debrecen külterület 0522/4 1/1 

Debrecen belterület 8494/A/75 1/1 

Debrecen belterület 15855/68/A/2 1/1 

Debrecen belterület 15855/23/A/55 1/1 

Debrecen belterület 15855/69/A/35 1/1 

Debrecen belterület 21360/A/77 1/1 

Debrecen belterület 7631/A/4 1/1 

Debrecen belterület 21431/A/78 1/1 

Debrecen belterület 15855/1/A/34 1/1 

Debrecen belterület 16477/16/A/60 1/1 

Debrecen belterület 6185/A/87 1/1 

Debrecen belterület 10694/5/A/19 1/1 

Debrecen belterület 18070 1/1 

Debrecen belterület 473 430/1070 

Debrecen belterület 15855/73/A/80 1/1 

Debrecen belterület 6938/3/A/305 1/1 

Debrecen belterület 15855/80/A/54 1/1 

Debrecen belterület 12594/2 342/554 

Debrecen belterület 20189/A/45 1/1 

Debrecen belterület 53368/1 1/1 

Debrecen belterület 9203/A/6 1/1 

Debrecen belterület 12350 864/1442 

Decs belterület 25 1/1 

Decs belterület 517/1 1/1 

Decs belterület 459 1/1 

Decs belterület 1408 1/1 

Decs belterület 1162/1 1/1 

Demecser belterület 594/1 1/1 

Derecske belterület 1617/1 1/1 

Derecske belterület 792/2 1/1 

Detk belterület 20 1/1 
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Dévaványa belterület 2512 1/1 

Dévaványa belterület 3563 1/1 

Dévaványa belterület 3670 1/1 

Dévaványa belterület 2047 1/1 

Dévaványa belterület 1888 1/1 

Dévaványa belterület 3805/A/1 1/1 

Dévaványa belterület 1016 1/1 

Dévaványa belterület 80 1/1 

Dévaványa belterület 1479 1/1 

Devecser belterület 815 1/1 

Devecser belterület 1455 1/1 

Diósviszló belterület 3 1/1 

Doboz belterület 634 1/1 

Doboz belterület 688 1/1 

Doboz belterület 133 1/1 

Doboz belterület 857 1/1 

Doboz belterület 1777 1/1 

Doboz belterület 646 1/1 

Dombegyház belterület 1270 1/1 

Dombóvár belterület 3226 1/1 

Dombóvár belterület 1499 1/1 

Dombóvár belterület 650 1/1 

Dombóvár belterület 3707 1/1 

Dombrád belterület 577/3 1/1 

Dombrád belterület 804 1/1 

Dombrád belterület 1138 1/1 

Domony belterület 85 1/1 

Domoszló belterület 720 1/1 

Dorog belterület 731/5/A/49 1/1 

Dorog belterület 1839/19/A/6 1/1 

Dorog belterület 1862/A/11 1/1 

Dorog belterület 1205/2/A/4 1/1 

Döbrököz belterület 169 1/1 

Döge belterület 632/A/1 1/1 

Dör belterület 174/6 1/1 

Drágszél belterület 139 1/1 

Drávaiványi belterület 90 1/1 

Drávapalkonya belterület 117 1/1 

Drávaszabolcs belterület 112/3 1/1 

Drávatamási belterület 92 1/1 

Dunaalmás belterület 4931 1/1 

Dunaföldvár belterület 4624 1/1 

Dunaföldvár belterület 1893/2 1/1 

Dunakeszi belterület 5220/33/A/60 1/1 

Dunapataj belterület 2323/2 1/1 

Dunapataj belterület 1752 1/1 

Dunapataj belterület 1803 1/1 

Dunaszekcső belterület 486 1/1 
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Dunaszentbenedek belterület 468 1/1 

Dunatetétlen belterület 211 1/1 

Dunaújváros belterület 42/18/A/35 1/1 

Dunaújváros belterület 519/5/A/1 1/1 

Dunaújváros belterület 63/2/F/12 1/1 

Dunaújváros belterület 470/A/22 1/1 

Dunaújváros belterület 470/A/38 1/1 

Dunaújváros belterület 451/31/B/64 1/1 

Dunaújváros belterület 4/1/A/13 1/1 

Dunaújváros belterület 10/4/B/4 1/1 

Dunaújváros belterület 151/4/B/16 1/1 

Dunaújváros belterület 27/3/H/15 1/1 

Dunaújváros belterület 69/2/R/4 1/1 

Dunaújváros belterület 451/21/A/34 1/1 

Dunaújváros belterület 730/95/A/63 1/1 

Dunaújváros belterület 31/12/D/12 1/1 

Dunaújváros belterület 730/92/B/3 1/1 

Dunaújváros belterület 451/5/A/21 1/1 

Dunaújváros belterület 3/4/A/28 1/1 

Dunaújváros belterület 730/64/A/3 1/1 

Dunaújváros belterület 537/4/A/18 1/1 

Dunaújváros belterület 63/2/S/16 1/1 

Ebes külterület 0106/27 384/2204 

Écs belterület 822 1/1 

Ecséd belterület 207 1/1 

Ecséd belterület 66 1/1 

Ecséd belterület 677 1/1 

Ecséd belterület 130 1/1 

Ecséd belterület 211 1/1 

Ecsegfalva belterület 524/1 1/1 

Edelény belterület 1975/1 1/1 

Edelény belterület 802 1/1 

Edelény belterület 457/A/2 1/1 

Edelény belterület 107 1/1 

Edelény belterület 636 24/96 

Eger belterület 1307/7/A/12 1/1 

Eger belterület 1310/2/A/53 1/1 

Eger belterület 1352/A/3 1/1 

Eger belterület 2059/3/A/32 1/1 

Eger belterület 1307/8/A/37 1/1 

Eger belterület 690/1 1/1 

Eger belterület 2620 1/1 

Eger belterület 5947/A/5 1/1 

Eger belterület 4424/1 1/1 

Egyek belterület 1086 1/1 

Egyek belterület 415 1/1 

Egyek belterület 1486 1/1 

Egyek belterület 721 1/1 
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Egyek belterület 1085 1/1 

Egyek belterület 2683 1/1 

Egyházasgerge belterület 397 1/1 

Egyházaskesző belterület 106 1/1 

Elek belterület 1275 1/1 

Elek belterület 320 1/1 

Elek belterület 1596 1/1 

Elek belterület 498 1/1 

Elek belterület 1036 1/1 

Elek belterület 131 1/1 

Elek belterület 1083 1/1 

Elek belterület 530/2 1/1 

Előszállás belterület 1709/1 1/1 

Előszállás belterület 1097 1/1 

Előszállás belterület 1116 1/1 

Emőd belterület 659 1/1 

Emőd belterület 578 1/1 

Emőd belterület 220 1/1 

Emőd belterület 1621 1/1 

Encs belterület 2229 1/1 

Encs belterület 4 1/1 

Encs belterület 2049 1/1 

Encs belterület 4262 1/1 

Endrefalva belterület 288 1/1 

Endrefalva belterület 52 1/1 

Endrefalva belterület 234 1/1 

Endrefalva belterület 219 1/1 

Endrefalva belterület 359 1/1 

Enying belterület 2347 1/1 

Enying belterület 2627/1 1/1 

Enying külterület 0253/28 1/1 

Enying belterület 1614/1 1/1 

Enying belterület 2729 1/1 

Enying belterület 987 1/1 

Enying belterület 1318/A/6 1/1 

Ercsi belterület 2139 1/1 

Ercsi belterület 661/3 2/4 

Ercsi belterület 1395 1/1 

Ercsi belterület 1868/2 1/1 

Érd belterület 17033/2 1/1 

Érd belterület 23625 1/1 

Erdőbénye belterület 695 1/1 

Erdőhorváti belterület 40 1/1 

Erdőkövesd belterület 142 1/1 

Erdőkürt belterület 245 1/1 

Erk belterület 200 1/1 

Érpatak belterület 122 1/1 

Erzsébet belterület 112 1/1 
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Erzsébet belterület 109 1/1 

Erzsébet belterület 284 1/1 

Esztergom belterület 17506 1/1 

Esztergom belterület 1220 1/1 

Esztergom belterület 18419/2 1/1 

Esztergom belterület 1592 12/24 

Esztergom belterület 517 1/1 

Esztergom belterület 18182/16/A/14 1/1 

Esztergom belterület 17546 1/1 

Esztergom belterület 1227/1 1/1 

Esztergom belterület 1035 192/1600 

Etes belterület 629/1 1/1 

Etes belterület 629/4 1/1 

Etyek belterület 707 1/1 

Fábiánsebestyén belterület 654/1 1/1 

Fadd belterület 343 1/1 

Fadd belterület 410 1/1 

Fadd belterület 409/1 1/1 

Fadd belterület 3918 1/1 

Fancsal belterület 187 1/1 

Ózd belterület 6225 1/1 

Fegyvernek belterület 139 1/1 

Fegyvernek belterület 2530 1/1 

Fegyvernek belterület 2191 1/1 

Fegyvernek belterület 1432 1/1 

Fegyvernek belterület 1949 1/1 

Fehérgyarmat belterület 844/A/10 1/1 

Fehérgyarmat belterület 226/2/A/1 1/1 

Felsőnyék belterület 142 1/1 

Felsőszentiván belterület 538/A/2 1/1 

Felsőtelekes belterület 241 1/1 

Fertőrákos belterület 717 1/1 

Folyás belterület 3833 1/1 

Folyás belterület 3840 1/1 

Fonyód belterület 6938/1 1/1 

Fonyód belterület 6732/2/A/3 1/1 

Forráskút belterület 158 1/1 

Forró belterület 589/31 1/1 

Fót belterület 4419/2/A/2 1/1 

Földes belterület 1074 1/1 

Fülöp belterület 22 1/1 

Fülöpjakab külterület 0241/29 1/1 

Fülöpszállás belterület 560 1/1 

Fülöpszállás belterület 555 1/1 

Füzesabony belterület 2775/1 1/1 

Füzesabony belterület 2415 1/1 

Füzesabony belterület 281 1/1 

Füzesabony belterület 1308 1/1 
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Füzesgyarmat belterület 1302 1/1 

Füzesgyarmat belterület 854 1/1 

Füzesgyarmat belterület 434 1/1 

Füzesgyarmat belterület 1636 1/1 

Füzesgyarmat belterület 234 1/1 

Füzesgyarmat belterület 1166/2 1/1 

Gáborján belterület 399 2/2 

Gádoros belterület 1149 1/1 

Gádoros belterület 1408 1/1 

Galgagyörk belterület 100/3 1/1 

Galgahévíz belterület 292 1/1 

Galgahévíz belterület 1194 1/1 

Galgahévíz belterület 14 1/1 

Galgamácsa belterület 903/5/A/6 1/1 

Gara belterület 654 1/1 

Gátér belterület 70 1/1 

Gátér belterület 346 1/1 

Gávavencsellő belterület 1484 1/1 

Gávavencsellő belterület 1620/1 1/1 

Géderlak belterület 194 1/1 

Gerde belterület 230 1/1 

Gersekarát belterület 633 1/1 

Gesztely belterület 401 1/1 

Geszteréd belterület 455 1/1 

Gomba belterület 329 1/1 

Gödöllő belterület 1000/65/A/13 1/1 

Gödöllő belterület 185/5/A/13 1/1 

Gödre belterület 394/1 1/1 

Gölle belterület 402 1/1 

Gyékényes belterület 16 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6707 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6530/1 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2215 1/1 

Gyomaendrőd belterület 3521 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6412/2 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2153 1/1 

Gyomaendrőd belterület 7664 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2926/A/10 1/1 

Gyomaendrőd belterület 5342/2 1/1 

Gyomaendrőd belterület 6689 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2736 1/1 

Gyomaendrőd belterület 5360/2 1/1 

Gyomaendrőd belterület 2205 1/1 

Gyömöre belterület 426 1/1 

Gyömöre belterület 627 1/1 

Gyömrő belterület 3717 2/4 

Gyöngyös belterület 3504/2/A/32 1/1 

Gyöngyös belterület 4309/7/A/28 1/1 
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Gyöngyös belterület 2621/A/62 1/1 

Gyöngyös belterület 4063/A/12 1/1 

Gyönk belterület 515 1/1 

Győr belterület 6210/2 1/1 

Győr belterület 9496 1/1 

Győr belterület 4778/16/A/70 1/1 

Győr belterület 4219/3/A/29 1/1 

Győrasszonyfa belterület 103 1/1 

Győrszemere belterület 10/5 1/1 

Győrszemere belterület 644 1/1 

Győrszemere belterület 212/16 1/1 

Győrtelek belterület 481/4 1/1 

Gyula belterület 5611/45/A/4 1/1 

Gyula belterület 10098 1/1 

Gyula belterület 9580/1 1/1 

Gyula belterület 6447 1/1 

Gyula belterület 1492 1/1 

Gyula belterület 672 6/18 

Gyula belterület 9629/1 1/1 

Gyüre belterület 397 1/1 

Gyüre belterület 407 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 7759/2 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 4602 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 8742/1 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 7747/1 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 1929 1/1 

Hajdúböszörmény belterület 4925 1/1 

Hajdúdorog belterület 1339 1/1 

Hajdúhadház belterület 11564 1/1 

Hajdúhadház belterület 13472 1/1 

Hajdúhadház belterület 12703 1/1 

Hajdúhadház belterület 13310 1/1 

Hajdúhadház belterület 18138/2 1/1 

Hajdúhadház belterület 10318/40 1/1 

Hajdúhadház belterület 12205 1/1 

Hajdúhadház belterület 18108/1 1/1 

Hajdúhadház belterület 13491 1/1 

Hajdúnánás belterület 4331 1/1 

Hajdúnánás belterület 2832/2/A/11 1/1 

Hajdúnánás belterület 916 1/1 

Hajdúnánás belterület 5956 1/1 

Hajdúnánás belterület 4474 1/1 

Hajdúnánás belterület 2832/8/A/10 1/1 

Hajdúnánás belterület 3161 1/1 

Hajdúsámson belterület 934/29 1/1 

Hajdúsámson zártkert 6611 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 7642/71 1/1 

Hajdúszoboszló belterület 5793/25/A/28 1/1 
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Hajdúszoboszló belterület 5793/17/A/3 1/1 

Hajdúszovát belterület 1794/32 1/1 

Hajmáskér belterület 491/14/A/33 1/1 

Hajmáskér belterület 325 1/1 

Hajmáskér belterület 491/13/A/23 1/1 

Hajmáskér belterület 491/2/A/44 1/1 

Halimba belterület 288/2 1/1 

Halmajugra belterület 180/2 1/1 

Hangács belterület 77 1/1 

Hangony belterület 744 1/1 

Harkány belterület 4093 1/1 

Harta belterület 1501 1/1 

Harta belterület 1262/4 1/1 

Hatvan belterület 3978/3/A/29 1/1 

Hatvan belterület 1660/20/A/1 1/1 

Hatvan belterület 2823 1/1 

Hatvan belterület 2909/A 1/1 

Hatvan belterület 3688/1 1/1 

Hegyhátmaróc belterület 47 1/1 

Hejőkürt belterület 1/2 1/1 

Hejőpapi belterület 578 1/1 

Helesfa belterület 97 1/1 

Helvécia belterület 2048 1/1 

Helvécia belterület 2022/5 1/1 

Hercegszántó belterület 1102 1/1 

Hercegszántó belterület 432 1/1 

Hercegszántó belterület 1091 1/1 

Heréd belterület 576 1/1 

Heréd belterület 39 1/1 

Heréd belterület 507 1/1 

Heréd belterület 590 1/1 

Heréd belterület 647 1/1 

Héreg belterület 733 1/1 

Hernád belterület 1913 1/1 

Hernádkak belterület 388 1/1 

Hernádnémeti belterület 74/2 1/1 

Hernádnémeti belterület 1240 1/1 

Hernádvécse belterület 165/2 1/1 

Heves belterület 1826 1/1 

Heves belterület 2051/1 1/1 

Heves belterület 1288/1/A/15 1/1 

Heves belterület 2188 1/1 

Heves belterület 2042 1/1 

Heves belterület 1758 1/1 

Heves belterület 1835/1 1/1 

Heves belterület 1176/2 1/1 

Heves belterület 2303 1/1 

Heves belterület 2160/2 1/1 
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Heves belterület 2087 1/1 

Hidvégardó belterület 227/15 1/1 

Himesháza belterület 187 1/1 

Hodász belterület 796 1/1 

Hodász belterület 57/3 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 4922/1 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 1616 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 12378/A/1 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 9002 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 8288 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 6651/1 2/4 

Hódmezővásárhely belterület 1896 2/4 

Hódmezővásárhely belterület 12581 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13495/9/A/39 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 13349/5/A/43 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 4350 1/1 

Hódmezővásárhely belterület 6230 1/1 

Homokszentgyörgy belterület 452 1/1 

Homokszentgyörgy belterület 29/6 2/4 

Homokszentgyörgy belterület 261 1/1 

Hosszúhetény belterület 990 1/1 

Hosszúhetény belterület 1081 1/1 

Hosszúhetény belterület 31/1 1/1 

Hosszúpályi belterület 79 1/1 

Hosszúpályi belterület 1225/2 1/1 

Hosszúpályi belterület 1353 1/1 

Hosszúpályi belterület 1204/2 1/1 

Hugyag belterület 305 1/1 

Ibrány belterület 10 1/1 

Ibrány belterület 2703 1/1 

Ibrány belterület 2586 1/1 

Ibrány belterület 544 1/1 

Igal belterület 1344 1/1 

Iharosberény belterület 268/1 1/1 

Iharosberény belterület 537/8 4/16 

Iharosberény belterület 558 1/1 

Ikervár belterület 339 1/1 

Ilk belterület 145 1/1 

Inárcs belterület 1298 1/1 

Isaszeg belterület 1919/2 1/1 

Istvándi belterület 84 1/1 

Iváncsa belterület 897 1/1 

Iváncsa belterület 105 1/1 

Izsák belterület 1707/2 1/1 

Jágónak belterület 104/1 1/1 

Jakabszállás belterület 314 1/1 

Jákó belterület 15 1/1 

Jánd belterület 54 1/1 
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Jánoshalma belterület 1255 1/1 

Jánoshalma belterület 4562/D/9 1/1 

Jánoshalma belterület 2315 1/1 

Jánoshalma belterület 1730 1/1 

Jánoshalma belterület 631 1/1 

Jánoshalma belterület 4397 1/1 

Jánoshalma belterület 312 1/1 

Jánoshalma belterület 760/1 1/1 

Jánoshalma belterület 4516/2 1/1 

Jánoshalma belterület 3650 1/1 

Jánoshalma belterület 3915 1/1 

Jánoshida belterület 360 1/1 

Jánoshida belterület 240 1/1 

Jánoshida belterület 1046/4 1/1 

Járdánháza belterület 256 1/1 

Jármi belterület 361 1/1 

Jászalsószentgyörgy belterület 530/1 1/1 

Jászalsószentgyörgy belterület 955 1/1 

Jászapáti belterület 425 1/1 

Jászapáti belterület 914 1/1 

Jászárokszállás belterület 1006 1/1 

Jászárokszállás belterület 1288 1/1 

Jászárokszállás belterület 3229 1/1 

Jászberény belterület 3423 1/1 

Jászdózsa belterület 853 1/1 

Jászdózsa belterület 1573 1/1 

Jászfelsőszentgyörgy belterület 416 1/1 

Jászfényszaru belterület 1944 1/1 

Jászfényszaru belterület 2333 1/1 

Jászfényszaru belterület 1019/5 1/1 

Jászkarajenő belterület 824 1/1 

Jászkisér belterület 563 1/1 

Jászladány belterület 1065/1 1/1 

Jászladány belterület 1604 1/1 

Jéke belterület 171 1/1 

Kaba belterület 1005 1/1 

Kaba belterület 1856 1/1 

Kaba belterület 2391 1/1 

Kaba belterület 1342/1 1/1 

Kadarkút belterület 815 1/1 

Kajdacs belterület 490 1/1 

Kajdacs belterület 301 1/1 

Kál belterület 1280 1/1 

Kál belterület 1438 1/1 

Kál belterület 904 1/1 

Kál belterület 798 1/1 

Kál belterület 1505 1/1 

Kálló belterület 159 1/1 
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Kálló belterület 183 1/1 

Kálló belterület 533 1/1 

Kállósemjén belterület 1203 1/1 

Kállósemjén belterület 767 1/1 

Kálmánháza belterület 301 1/1 

Kalocsa belterület 2703 1/1 

Kalocsa belterület 3506/25/A/22 1/1 

Kalocsa belterület 2982 1/1 

Kamut belterület 24 1/1 

Kaposkeresztúr belterület 28 1/1 

Kaposmérő belterület 283 1/1 

Kaposvár belterület 2981 1/1 

Kaposvár belterület 4368/20/B/28 1/1 

Kaposvár belterület 6292/3 1/1 

Kaposvár belterület 6656/A/4 1/1 

Kaposvár belterület 1054 1/1 

Kaposvár belterület 3051 1/1 

Kaposvár belterület 806/A/1 1/1 

Kaposvár külterület 012/2/A/13 1/1 

Kaposvár belterület 2440 1/1 

Kaposvár belterület 50/A/4 1/1 

Kaposvár belterület 17676/17 1/1 

Kaposvár belterület 5870/6 3336/60000 

Kaposvár belterület 7409 208/1660 

Kaposvár belterület 4773/44/A/6 1/1 

Kaposvár belterület 15129/47 1/1 

Kaposvár belterület 5637/19/A/61 1/1 

Kaposvár belterület 635/C/1 1/1 

Kaposvár belterület 4759/A/40 1/1 

Kaposvár belterület 7297/1 1/1 

Kaposszekcső belterület 521/1/A/43 1/1 

Kapuvár belterület 1152 1/1 

Kapuvár belterület 3382/3 1/1 

Kapuvár belterület 2531/18 1/1 

Karácsond belterület 1248 1/1 

Karácsond belterület 1513 1/1 

Karácsond belterület 982 1/1 

Karácsond belterület 364 1/1 

Karácsond belterület 1395/1 1/1 

Karácsond belterület 158 1/1 

Karancskeszi belterület 410 1/1 

Karancslapujtő belterület 395/1 1/1 

Karancslapujtő belterület 208/1 1/1 

Karancslapujtő belterület 669 1/1 

Karancslapujtő belterület 957/5 1/1 

Karcag belterület 706 1/1 

Karcsa belterület 234/4 1/1 

Karcsa belterület 37 1/1 
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Kardos külterület 090/15 1/1 

Kardoskút belterület 46 1/1 

Katymár belterület 18 1/1 

Kazár belterület 685 1/1 

Kazár belterület 2003 1/1 

Kazár belterület 551 1/1 

Kazincbarcika belterület 1499/5/A/23 1/1 

Kazincbarcika belterület 1138/4/A/4 1/1 

Kazincbarcika belterület 1138/1/A/59 1/1 

Kazincbarcika belterület 1136/27/A/14 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/85/A/19 1/1 

Kazincbarcika belterület 1097/19/A/47 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/87/A/92 1/1 

Kazincbarcika belterület 1145/6/A/12 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/87/A/106 1/1 

Kazincbarcika belterület 1136/15/A/18 1/1 

Kazincbarcika belterület 1111/36/A/11 1/1 

Kazincbarcika belterület 982/85/A/62 1/1 

Kazincbarcika belterület 975/3/A/12 1/1 

Kazincbarcika belterület 1136/15/A/42 1/1 

Kazsok belterület 153 1/1 

Kecel belterület 3630 1/1 

Kecel belterület 1905 1/1 

Kecskemét belterület 1720 144/288 

Kecskemét belterület 456 20/40 

Kecskemét belterület 1696 264/432 

Kék belterület 79 1/1 

Kékcse belterület 559 1/1 

Kemecse belterület 1077/6 1/1 

Kemecse belterület 180 1/1 

Kemecse belterület 988 1/1 

Kemecse belterület 478 1/1 

Kemenespálfa belterület 96 1/1 

Kenézlő belterület 303 1/1 

Kenézlő belterület 484 1/1 

Kengyel belterület 1001 1/1 

Kengyel belterület 988/1 1/1 

Kerecsend belterület 395 1/1 

Kerekegyháza belterület 654 1/1 

Kerekegyháza belterület 1560/1 1/1 

Kerekegyháza belterület 1407 1/1 

Kerekegyháza belterület 789/1 1/1 

Kerekharaszt belterület 123 1/1 

Kerekharaszt belterület 188 1/1 

Kerkaszentkirály belterület 382 1/1 

Kerta belterület 87 1/1 

Kesznyéten belterület 397 1/1 

Kesznyéten belterület 44 1/1 
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Kétegyháza belterület 1540 1/1 

Kétegyháza belterület 1756 1/1 

Kétegyháza belterület 676 1/1 

Kétsoprony belterület 153 1/1 

Kisapáti belterület 263 1/1 

Kisbajom belterület 125 1/1 

Kisbér belterület 5251 1/1 

Kisbér belterület 123/5 1/1 

Kisdombegyház belterület 410 1/1 

Kisigmánd külterület 0195/10 1/1 

Kiskinizs belterület 37 1/1 

Kiskorpád belterület 86 1/1 

Kisköre belterület 626 1/1 

Kisköre belterület 561 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 2545 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 2907/14/A/42 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 2991 330/885 

Kiskunfélegyháza belterület 432 514/1046 

Kiskunfélegyháza belterület 2907/51/A/49 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 1373/2/A/7 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 2907/22/A/16 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 12/6/A/39 1/1 

Kiskunfélegyháza belterület 4950 60/120 

Kiskunhalas belterület 4729/4/A/8 1/1 

Kiskunhalas belterület 4689/15/A/26 1/1 

Kiskunhalas zártkert 41813 1/1 

Kiskunhalas belterület 3790 90/480 

Kiskunhalas belterület 3286 1/1 

Kiskunlacháza belterület 171 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2337 1/1 

Kiskunmajsa belterület 2351 1/1 

Kiskunmajsa belterület 1616 1/1 

Kiskunmajsa belterület 34 2/4 

Kiskunmajsa belterület 2873 1/1 

Kisláng belterület 262 1/1 

Kisláng belterület 735 1/1 

Kistelek belterület 2585 1/1 

Kistormás belterület 8/2 1/1 

Kisújszállás belterület 1181/4 1/1 

Kisújszállás belterület 1950/A/2 1/1 

Kisújszállás belterület 629 1/1 

Kisújszállás belterület 3415 1/1 

Kisújszállás belterület 3620 1/1 

Kisvárda belterület 2444/16/A/17 1/1 

Kisvárda belterület 2444/23/A/8 1/1 

Kisvárda belterület 197 1/1 

Kisvárda belterület 784/2/A/12 1/1 

Kisvárda belterület 1249/B/28 1/1 
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Kiszombor belterület 1720 1/1 

Kisszállás belterület 356 1/1 

Kisszállás belterület 467 1/1 

Kocs belterület 1273/5 1/1 

Kocsord belterület 1121 1/1 

Komádi belterület 1753 1/1 

Komádi belterület 536/1 1/1 

Komádi belterület 1294 1/1 

Komárom belterület 1782/8/A/19 1/1 

Komárom belterület 5474 1/1 

Komárom belterület 5410/231/A/3 1/1 

Komárom belterület 4579/51 1/1 

Komárom belterület 2896 1/1 

Komárom belterület 4012 1/1 

Komló belterület 105/A/12 1/1 

Komló belterület 3054/A/30 1/1 

Komló belterület 3038/A/2 1/1 

Komló belterület 3066/A/9 1/1 

Komló belterület 1521/25/A/25 1/1 

Komló belterület 2309/A/15 1/1 

Komló belterület 1521/1/A/13 1/1 

Komló belterület 2300/A/1 1/1 

Komló belterület 1521/11/A/39 1/1 

Komló belterület 3444/A/7 1/1 

Komló belterület 1521/17/A/1 1/1 

Komló belterület 3776/A/17 1/1 

Komló belterület 913/2/A/13 1/1 

Komló belterület 1343/A/8 1/1 

Komló belterület 5647/1 1/1 

Komló belterület 3089/A/13 1/1 

Komló belterület 3521/A/9 1/1 

Komló belterület 3847/4/A/3 1/1 

Komló belterület 1187/A/17 1/1 

Komló belterület 5606 1/1 

Kondó belterület 98 1/1 

Kondorfa belterület 1432/1 1/1 

Kondoros belterület 321 1/1 

Kóny belterület 146 1/1 

Kóny belterület 147 1/1 

Kölesd belterület 240 1/1 

Kömlőd belterület 184 1/1 

Kömlőd belterület 178 1/1 

Körmend belterület 1931 1/1 

Környe belterület 340 1/1 

Kőröshegy belterület 649 1/1 

Körösladány belterület 2568 1/1 

Körösladány belterület 1116/1 1/1 

Körösladány belterület 2066 1/1 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12363

 

Körösladány belterület 261 1/1 

Körösladány belterület 1449 1/1 

Körösladány belterület 1986 1/1 

Köröstarcsa belterület 229 1/1 

Köröstarcsa belterület 628/1 1/1 

Kőtelek belterület 691 1/1 

Kőtelek belterület 931/1 1/1 

Kunágota belterület 84 1/1 

Kuncsorba belterület 274 1/1 

Kunfehértó belterület 246 1/1 

Kunhegyes belterület 2106/1 1/1 

Kunhegyes belterület 669 1/1 

Kunhegyes belterület 1371/A/2 1/1 

Kunmadaras belterület 2198 1/1 

Kunszentmárton belterület 825 1/1 

Kunszentmárton külterület 0400/7 1/1 

Kunszentmárton belterület 1324/13/A/6 1/1 

Kunszentmárton belterület 2657 1/1 

Kunszentmiklós belterület 166/24 1/1 

Kurityán belterület 53/2/A/14 1/1 

Kübekháza belterület 572 1/1 

Külsővat belterület 6/1 1/1 

Lábatlan belterület 1543/7/A/6 1/1 

Lábatlan belterület 210 1/1 

Lábatlan belterület 73/2/A/12 1/1 

Lábatlan belterület 1350/2 1/1 

Lajosmizse belterület 2486 1/1 

Lajosmizse belterület 2422 1/1 

Lajosmizse belterület 997/87 1/1 

Lak belterület 105 1/1 

Lakitelek belterület 502/2 1/1 

Lánycsók belterület 84 1/1 

Lapáncsa belterület 19 1/1 

Lapáncsa belterület 57 1/1 

Látrány belterület 450 1/1 

Legyesbénye belterület 853 1/1 

Lengyel belterület 91 1/1 

Létavértes belterület 2185 1/1 

Létavértes belterület 2506/1 1/1 

Lőkösháza belterület 755 1/1 

Lőrinci belterület 947 1/1 

Lőrinci belterület 21/3/A/6 1/1 

Lőrinci belterület 425 1/1 

Ludányhalászi belterület 1045 1/1 

Mád belterület 344 1/1 

Maglód belterület 567 77952/257880 

Maglód belterület 1697/1 1/1 

Mágocs belterület 838 1/1 
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Magyarbánhegyes belterület 1163 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 407 1/1 

Magyarbánhegyes belterület 104 1/1 

Magyargéc belterület 784 1/1 

Magyargéc belterület 92 1/1 

Majosháza belterület 199 1/1 

Makkoshotyka belterület 64 1/1 

Makkoshotyka belterület 43 1/1 

Makó belterület 11220 1/1 

Makó belterület 9924 1/1 

Makó belterület 8852 1/1 

Makó belterület 6973 1/1 

Makó belterület 10087 1/1 

Makó belterület 11391 1/1 

Makó belterület 8640 1/1 

Mándok belterület 1305 1/1 

Mándok belterület 442 1/1 

Mándok belterület 1391/2 1/1 

Marcali belterület 1621/2/A/22 1/1 

Máriakéménd belterület 310 1/1 

Máriapócs belterület 300 1/1 

Márokpapi belterület 372 1/1 

Maroslele belterület 466 1/1 

Maroslele belterület 181 1/1 

Martfű belterület 426 1/1 

Martfű belterület 810/9/A/8 1/1 

Martfű belterület 823/4/A/9 1/1 

Martonvásár belterület 498/37/A/2 1/1 

Mátészalka belterület 3219/A/7 1/1 

Mátészalka belterület 2812/6/A/9 1/1 

Mátészalka belterület 2861/2/A/85 1/1 

Mátészalka belterület 2098 1/1 

Mátranovák belterület 1482 1/1 

Mátraszele belterület 76 1/1 

Mátraverebély belterület 169 1/1 

Mátraverebély belterület 310 1/1 

Máza belterület 2116 1/1 

Medgyesegyháza belterület 1601/6 1/1 

Medgyesegyháza belterület 434 1/1 

Medgyesegyháza belterület 811 1/1 

Medgyesegyháza belterület 97/1 1/1 

Medina belterület 230 1/1 

Megyaszó belterület 1295/4 1/1 

Méhkerék belterület 658 1/1 

Mekényes belterület 42 1/1 

Mélykút belterület 2246/7/A/4 1/1 

Mélykút belterület 142/7 1/1 

Mélykút belterület 921/A/2 1/1 
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Mende belterület 578/1 4/8 

Merenye belterület 63 1/1 

Mérk belterület 333/1 1/1 

Mesztegnyő belterület 705 1/1 

Mesztegnyő belterület 511 1/1 

Mezőberény belterület 2747 1/1 

Mezőberény belterület 3339 1/1 

Mezőberény belterület 2720 1/1 

Mezőberény belterület 3775/9 1/1 

Mezőberény belterület 2430 1/1 

Mezőberény belterület 2880 1/1 

Mezőberény belterület 534 1/1 

Mezőberény belterület 2466 1/1 

Mezőberény belterület 3707 1/1 

Mezőberény belterület 946/A/3 1/1 

Mezőberény belterület 968/A/2 1/1 

Mezőberény belterület 1532 1/1 

Mezőberény belterület 3822 1/1 

Mezőcsát belterület 1867 1/1 

Mezőcsát belterület 1414 1/1 

Mezőcsát belterület 572 1/1 

Mezőcsát belterület 850 1/1 

Mezőcsokonya belterület 475 1/1 

Mezőfalva belterület 355 1/1 

Mezőgyán belterület 367/1 1/1 

Mezőhegyes belterület 518 1/1 

Mezőkomárom belterület 104/2 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 278/8/A/10 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 316 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 2104 1/1 

Mezőkovácsháza belterület 1353/1 1/1 

Mezőkövesd belterület 2489 1/1 

Mezőkövesd belterület 1806 1/1 

Mezőkövesd belterület 1791 1/1 

Mezőkövesd belterület 6490 1/1 

Mezőkövesd belterület 1703 1/1 

Mezőkövesd belterület 3945 1/1 

Mezőkövesd belterület 3389 1/1 

Mezőkövesd belterület 5116 1/1 

Mezőkövesd belterület 1803 1/1 

Mezőnagymihály belterület 241 1/1 

Mezőszemere belterület 62 1/1 

Mezőszemere belterület 705 1/1 

Mezőszemere belterület 383 1/1 

Mezőszemere belterület 356 1/1 

Mezőszilas belterület 398 1/1 

Mezőtárkány belterület 131 1/1 

Mezőtúr belterület 5327 1/1 
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Mezőtúr belterület 2516 1/1 

Mezőtúr belterület 5337 1/1 

Mezőtúr belterület 3886/2/A/3 1/1 

Mezőtúr belterület 1160 1/1 

Mezőtúr belterület 3058 1/1 

Mezőtúr belterület 5299 1/1 

Mezőtúr belterület 595 1/1 

Mezőtúr belterület 3792/2 1/1 

Mezőtúr belterület 5301 1/1 

Mezőtúr belterület 1019 1/1 

Mihályháza belterület 209 1/1 

Mike belterület 113 1/1 

Mikebuda belterület 116/8 1/1 

Mindszent belterület 2153 1/1 

Mindszent belterület 2468 1/1 

Mindszent belterület 2202 1/1 

Mindszent belterület 453 1/1 

Mindszentgodisa belterület 346 1/1 

Miskolc belterület 22193/22/A/103 1/1 

Miskolc belterület 3327 1/1 

Miskolc belterület 32293 1/1 

Miskolc belterület 3331 1/1 

Miskolc belterület 23436/5/A/5 1/1 

Miskolc belterület 14258/A/44 1/1 

Miskolc belterület 21638/105/A/2 1/1 

Miskolc belterület 14085/A/70 1/1 

Miskolc belterület 4841/3/A/3 1/1 

Miskolc belterület 23122/A/1 1/1 

Miskolc belterület 23506/5/A/2 1/1 

Miskolc belterület 21722/1/A/6 1/1 

Miskolc belterület 13070/A/38 1/1 

Miskolc belterület 40027/37/A/31 1/1 

Miskolc belterület 33839/2/A/57 1/1 

Miskolc belterület 21551/5/A/37 1/1 

Miskolc belterület 13066/4/A/62 1/1 

Miskolc belterület 22133/50/A/78 1/1 

Miskolc belterület 30519/19/A/63 1/1 

Miskolc belterület 30519/52/A/94 1/1 

Miskolc belterület 91/10/A/24 1/1 

Miskolc belterület 30519/55/A/24 1/1 

Miskolc belterület 30519/44/A/7 1/1 

Miskolc belterület 40026/8/A/65 1/1 

Miskolc belterület 14078/A/73 1/1 

Miskolc belterület 14272/A/83 1/1 

Miskolc belterület 23416/13 1680/3500 

Miskolc belterület 22133/46/A/39 1/1 

Miskolc belterület 23394/12 600/1350 

Miskolc belterület 14032/A/72 1/1 
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Miskolc belterület 35361 20/120 

Miskolc belterület 41377 2/4 

Miskolc belterület 6571/3/A/36 1/1 

Miskolc belterület 14018/A/21 1/1 

Miskolc belterület 35144/55/A/8 1/1 

Miskolc belterület 30519/33/A/66 1/1 

Miskolc belterület 13070/A/185 1/1 

Miskolc belterület 14307/A/46 1/1 

Miskolc belterület 3700/27/A/83 1/1 

Miskolc belterület 13070/A/77 1/1 

Miskolc belterület 14111/A/6 1/1 

Miskolc belterület 40026/11/A/3 1/1 

Miskolc belterület 40027/24/A/32 1/1 

Miskolc belterület 40027/9/A/24 1/1 

Miskolc belterület 14032/A/13 1/1 

Miskolc belterület 14201/A/55 1/1 

Miskolc belterület 3930/1/A/95 1/1 

Miskolc belterület 14245/A/45 1/1 

Miskolc belterület 14060/A/18 1/1 

Miskolc belterület 40026/18/A/8 1/1 

Miskolc belterület 3296 1/1 

Miskolc belterület 6571/20/A/24 1/1 

Miskolc belterület 1864/6/A/3 1/1 

Miskolc belterület 14115/A/39 1/1 

Miskolc belterület 14078/A/134 1/1 

Miskolc belterület 30002/5/A/47 1/1 

Miskolc belterület 14108/A/69 1/1 

Miskolc belterület 33776/4/A/84 1/1 

Miskolc belterület 22336/3/A/67 1/1 

Miskolc belterület 21638/137/A/36 1/1 

Miskolc belterület 30175 1/1 

Miskolc belterület 22193/22/A/1 1/1 

Miskolc belterület 40027/5/A/45 1/1 

Miskolc belterület 20480/11/A/68 1/1 

Miskolc belterület 14239/A/34 1/1 

Miskolc belterület 91/35/A/43 1/1 

Miskolc belterület 40027/5/A/50 1/1 

Miskolc belterület 40026/17/A/56 1/1 

Miskolc belterület 35363 12/72 

Miskolc belterület 14249/A/43 1/1 

Miskolc belterület 30519/17/A/10 1/1 

Miskolc belterület 14223/A/34 1/1 

Miskolc belterület 30519/22/A/123 1/1 

Miskolc belterület 13070/A/109 1/1 

Miskolc belterület 14061/A/56 1/1 

Miskolc belterület 14301/A/65 1/1 

Miskolc belterület 14231/A/16 1/1 

Miskolc belterület 46151 1/1 
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Miskolc belterület 30118/5/A/28 1/1 

Miskolc belterület 40901 1/1 

Miskolc belterület 30519/20/A/26 1/1 

Miskolc belterület 40027/10/A/17 1/1 

Miskolc belterület 3700/4/A/41 1/1 

Miskolc belterület 3700/40/A/65 1/1 

Miskolc belterület 30519/49/A/170 1/1 

Miskolc belterület 22193/22/A/135 1/1 

Miskolc belterület 32369 1/1 

Miskolc belterület 20787/2/A/43 1/1 

Miskolc belterület 4268/5/F/18 1/1 

Miskolc belterület 40027/24/A/42 1/1 

Miskolc belterület 30519/22/A/90 1/1 

Miskolc belterület 14127/A/68 1/1 

Miskolc belterület 14111/A/117 1/1 

Miskolc belterület 23247 1/1 

Miskolc belterület 30519/17/A/29 1/1 

Miskolc belterület 13029/A/66 1/1 

Miskolc belterület 30519/49/A/4 1/1 

Miskolc belterület 13035/A/21 1/1 

Miskolc belterület 35292 1/1 

Miskolc belterület 30519/19/A/16 1/1 

Miskolc belterület 4181/17/B/5 1/1 

Miskolc belterület 40027/37/A/106 1/1 

Mohács belterület 3265/13/A/74 1/1 

Mohács belterület 2140 1/1 

Mohács belterület 10175/27 1/1 

Mohács belterület 3286/21/A/12 1/1 

Mohács belterület 1154 1/1 

Monok belterület 159 1/1 

Monok belterület 203 1/1 

Monor belterület 6593/2 1/1 

Monor belterület 6035/1 1/1 

Monorierdő belterület 44 1/1 

Monorierdő belterület 1970 1/1 

Mór belterület 2512 1/1 

Mór belterület 4904/3/A/50 1/1 

Mosdós belterület 230 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 3415/A/3 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2414/A/8 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 2367/A/6 1/1 

Mosonmagyaróvár belterület 4009/3/A/6 1/1 

Mosonszolnok belterület 1166 1/1 

Mozsgó belterület 249/2 1/1 

Nádasdladány belterület 590 1/1 

Nádudvar belterület 512 1/1 

Nádudvar belterület 351/3 1/1 

Nádudvar belterület 3550/2 1/1 
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Nádudvar belterület 1489 1/1 

Nádudvar belterület 3631 1/1 

Nádudvar belterület 2279 1/1 

Nádudvar belterület 2017 1/1 

Nagyalásony belterület 120 1/1 

Nagyatád belterület 1/4/A/40 1/1 

Nagyatád belterület 1373/A/9 1/1 

Nagyatád belterület 1/4/A/54 1/1 

Nagybajom belterület 406 1/1 

Nagybajom belterület 938 1/1 

Nagybaracska belterület 41 1/1 

Nagyberény belterület 630 1/1 

Nagydobos belterület 66 1/1 

Nagydobos belterület 565 1/1 

Nagydobsza belterület 84 1/1 

Nagyecsed belterület 531/1 1/1 

Nagyecsed belterület 1187 1/1 

Nagyecsed belterület 1599 1/1 

Nagyér belterület 64 1/1 

Nagyesztergár belterület 402 1/1 

Nagyhajmás belterület 62 1/1 

Nagyhalász belterület 1903/2 1/1 

Nagyhalász belterület 1172 1/1 

Nagyhalász belterület 1680/4 1/1 

Nagyhalász külterület 0209/3 1/1 

Nagyharsány belterület 465/3 212/296 

Nagyiván belterület 583 1/1 

Nagyiván belterület 532 1/1 

Nagykálló belterület 2224 1/1 

Nagykálló belterület 1719/2 1/1 

Nagykálló belterület 879/2/A/18 1/1 

Nagykálló belterület 2525 1/1 

Nagykamarás belterület 415 1/1 

Nagykamarás belterület 38 1/1 

Nagykamarás belterület 758 1/1 

Nagykanizsa belterület 6444 1/1 

Nagykanizsa belterület 3063/7/A/34 1/1 

Nagykanizsa belterület 649/6/A/1 1/1 

Nagykanizsa belterület 20323 1/1 

Nagykanizsa belterület 877 188/1104 

Nagykanizsa belterület 3775/7/A/2 1/1 

Nagykanizsa belterület 7182 1/1 

Nagykanizsa belterület 3100/A/39 1/1 

Nagykanizsa belterület 4173/1 1/1 

Nagykanizsa belterület 1836/42/A/99 1/1 

Nagykanizsa belterület 30384/2 1/1 

Nagykarácsony belterület 338 1/1 

Nagykarácsony belterület 415 1/1 
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Nagykáta belterület 966/4 1/1 

Nagykáta belterület 2763 1/1 

Nagykáta belterület 1478 1/1 

Nagykáta belterület 1391 1/1 

Nagykónyi belterület 12 1/1 

Nagykorpád belterület 302 1/1 

Nagykőrös belterület 998/7/A/25 1/1 

Nagykőrös belterület 998/9/A/12 1/1 

Nagykörű belterület 344 1/1 

Nagylóc belterület 1156 1/1 

Nagylók belterület 518 1/1 

Nagylók belterület 548 1/1 

Nagymágocs belterület 271 1/1 

Nagymágocs belterület 244 1/1 

Nagyréde belterület 1006/1 1/1 

Nagysáp belterület 7/2 1/1 

Nagyszénás belterület 426 1/1 

Nagyszénás belterület 771 1/1 

Nagyszénás belterület 1732 1/1 

Nagyszokoly belterület 124 1/1 

Nagytőke belterület 88 1/1 

Nagyvenyim belterület 620 1/1 

Nemeskeresztúr belterület 325 1/1 

Nemeskisfalud belterület 80 1/1 

Nógrádmegyer belterület 911/11 1/1 

Novajidrány belterület 6 1/1 

Novajidrány belterület 281 1/1 

Nyáregyháza belterület 275 1/1 

Nyáregyháza belterület 1252/8 1/1 

Nyergesújfalu belterület 1544/A/4 1/1 

Nyergesújfalu belterület 1316 2/4 

Nyergesújfalu belterület 411/A/2 1/1 

Nyirád belterület 72/2 1/1 

Nyíradony belterület 2050/1 1/1 

Nyíradony belterület 666 1/1 

Nyíradony belterület 2796/2 1/1 

Nyíradony belterület 700 1/1 

Nyírbátor belterület 4651/2 1/1 

Nyírbátor belterület 1341 1/1 

Nyírbátor belterület 1116 1/1 

Nyírbátor belterület 1142/1 1/1 

Nyírbátor belterület 1479 1/1 

Nyírbátor belterület 923/1 1/1 

Nyírbogát belterület 1156 1/1 

Nyírbogát belterület 980 1/1 

Nyírbogdány belterület 113/3 1/1 

Nyírbogdány belterület 818 1/1 

Nyírcsaholy belterület 313 1/1 
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Nyírcsászári belterület 299/1 1/1 

Nyírderzs belterület 232/1 1/1 

Nyíregyháza belterület 13544 1/1 

Nyíregyháza belterület 6521/6/A/68 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/1/A/53 1/1 

Nyíregyháza belterület 3588 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/13/A/37 1/1 

Nyíregyháza belterület 11970 1/1 

Nyíregyháza belterület 14219/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 5486/A/10 1/1 

Nyíregyháza belterület 11761/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 1394/26/A/9 1/1 

Nyíregyháza belterület 22201/35/A/14 1/1 

Nyíregyháza belterület 8116 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/63/A/26 1/1 

Nyíregyháza belterület 16212/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/71/A/34 1/1 

Nyíregyháza belterület 8122 1/1 

Nyíregyháza belterület 26716/2 1/1 

Nyíregyháza belterület 16692 1/1 

Nyíregyháza belterület 1839/1/A/43 1/1 

Nyíregyháza belterület 8146 1/1 

Nyíregyháza belterület 1839/1/A/83 1/1 

Nyíregyháza belterület 6521/13/A/62 1/1 

Nyíregyháza belterület 393/2/A/90 1/1 

Nyíregyháza belterület 2263/5/A/41 1/1 

Dombrád belterület 561 1/1 

Nyíregyháza belterület 11020/1 1/1 

Nyírgelse belterület 25/1 1/1 

Nyírgyulaj belterület 384 1/1 

Nyíribrony belterület 175/1 1/1 

Nyírkarász belterület 42/1 1/1 

Nyírlugos belterület 350 1/1 

Nyírmada belterület 1389/2 1/1 

Nyírmada belterület 901/2 1/1 

Nyírmada belterület 1364/1 1/1 

Nyírmada belterület 1351/2 1/1 

Nyírmada belterület 571 1/1 

Nyírmihálydi belterület 561 1/1 

Nyírtass belterület 920 1/1 

Nyírtass belterület 468 1/1 

Nyírtass belterület 375 1/1 

Nyírtelek külterület 0118/125 1/1 

Nyírtelek külterület 015/137 1/1 

Nyírtét belterület 253 1/1 

Nyírtét belterület 63/2 1/1 

Nyírtura belterület 352/1 1/1 

Nyírtura belterület 428 1/1 
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Nyírvasvári belterület 21 1/1 

Ócsa belterület 522/A/1 1/1 

Ócsa belterület 2215/26 2/4 

Ófehértó belterület 233/2 1/1 

Ófehértó belterület 518/2 1/1 

Óhíd belterület 214 1/1 

Okány belterület 100 1/1 

Okány belterület 1393 1/1 

Okány belterület 202 1/1 

Okány belterület 130 1/1 

Olaszliszka belterület 115/5 1/1 

Old belterület 25 1/1 

Ónod belterület 155/1 1/1 

Ónod belterület 465 1/1 

Ónod belterület 166 1/1 

Ónod belterület 302/2 1/1 

Ormosbánya belterület 442/A/6 1/1 

Ormosbánya belterület 167/2/A/15 1/1 

Orosháza belterület 3204 1/1 

Orosháza belterület 2763 1/1 

Orosháza belterület 560/A/3 1/1 

Orosháza belterület 9983 1/1 

Orosháza belterület 4430/A/1 1/1 

Orosháza külterület 0389/3 1/1 

Orosháza belterület 2878/A/5 1/1 

Orosháza belterület 3048/2 1/1 

Oroszlány belterület 1998/A/62 1/1 

Oroszlány belterület 1993/A/11 1/1 

Oroszlány belterület 1990/A/13 1/1 

Oroszlány belterület 590/6/A/45 1/1 

Oroszlány belterület 621/12/A/30 1/1 

Oroszlány belterület 602/4/A/5 1/1 

Oroszlány belterület 621/12/A/9 1/1 

Oroszlány belterület 602/3/A/9 1/1 

Oroszlány belterület 538/7/A/70 1/1 

Oroszlány belterület 529/A/37 1/1 

Oroszlány belterület 2022/A/14 1/1 

Oroszlány belterület 1979/A/53 1/1 

Oroszlány belterület 597/19/A/1 1/1 

Oroszlány belterület 1993/A/9 1/1 

Oroszlány belterület 621/16/A/11 1/1 

Oroszlány belterület 2005/A/22 1/1 

Oroszlány belterület 2010/A/6 1/1 

Ózd belterület 3853 1/1 

Ózd belterület 8372/4/A/17 1/1 

Ózd belterület 4729 1/1 

Ózd belterület 4743 1/1 

Ózd belterület 4018 1/1 
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Ózd belterület 7140/A/1 1/1 

Ózd belterület 3609 1/1 

Ózd belterület 5210 1/1 

Ózd belterület 6464 1/1 

Ózd belterület 2950 1/1 

Ózd belterület 18484/1 1/1 

Ózd belterület 7903/A/2 1/1 

Ózd belterület 2262 1/1 

Ózd belterület 6847 1/1 

Ózd belterület 4635/4 1/1 

Ózd belterület 1798 1/1 

Ózd belterület 8160/A/22 1/1 

Ózd belterület 3074 1/1 

Ózd belterület 5534 1/1 

Ózd belterület 8337/A/26 1/1 

Ózd belterület 321 1/1 

Ózd belterület 7360/A/240 1/1 

Ózd belterület 1659 1/1 

Ózd belterület 2741 1/1 

Ózd belterület 4296 1/1 

Ózd belterület 8130/A/6 1/1 

Ozora belterület 1955/2 1/1 

Őcsény belterület 559 1/1 

Őcsény belterület 498 1/1 

Öcsöd belterület 1178 1/1 

Öcsöd belterület 1560/1 1/1 

Őr belterület 586 1/1 

Öregcsertő belterület 655 1/1 

Őrhalom belterület 125 1/1 

Örkény belterület 747/1 1/1 

Örkény belterület 1292/2 1/1 

Örkény belterület 53/1 1/1 

Örkény belterület 679 1/1 

Ősi belterület 659 1/1 

Ősi belterület 534/1 1/1 

Ősi belterület 391/1 1/1 

Ősi belterület 582 1/1 

Öskü belterület 8 1/1 

Pácin belterület 634 1/1 

Pákozd belterület 717 1/1 

Paks belterület 8187 1/1 

Paks belterület 942 4/8 

Pálfa belterület 712 1/1 

Pap belterület 187/2 1/1 

Pápa belterület 3785/A/4 1/1 

Pápa belterület 3623/A/1 1/1 

Pápa belterület 6599/46/A/7 1/1 

Pápa belterület 6599/6/A/52 1/1 
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Pápa belterület 2935/A/12 1/1 

Pásztó belterület 1147/1 1/1 

Pásztó belterület 2439 1/1 

Patalom belterület 13 1/1 

Pátroha belterület 919 1/1 

Pátroha belterület 81 1/1 

Pázmánd belterület 649/1 1/1 

Pécel belterület 815 8/16 

Pécel belterület 1252 1/1 

Pécs belterület 23913/3/A/25 1/1 

Pécs belterület 23913/5/A/61 1/1 

Pécs belterület 37995 1/1 

Pécs belterület 46062 1/1 

Pécs belterület 38225 2/4 

Pécs belterület 282/A/2 1/1 

Pécs belterület 36759/1/A/4 1/1 

Pécs belterület 35422 1/1 

Pécs belterület 36760/1 480/1824 

Pécs belterület 39741/A/2 1/1 

Pécs belterület 36363/3 1/1 

Pécs belterület 70668/2 1/1 

Pécs belterület 17739 1/1 

Pécs belterület 1731 1/1 

Pécs belterület 3265/17/A/13 1/1 

Pécs belterület 43312/2 1/1 

Pécs belterület 22174/36/A/10 1/1 

Pécs belterület 1/3/A/35 1/1 

Pécs belterület 21166/40/A/11 1/1 

Pécs belterület 20951/A/54 1/1 

Pécs belterület 37478/2 922/1540 

Pécs belterület 53119/2 1/1 

Pécs belterület 23942/25/A/1 1/1 

Pécs belterület 3265/18/A/11 1/1 

Pécs belterület 46836 41824/141120 

Pécs belterület 41355 1/1 

Pély belterület 900 1/1 

Penészlek belterület 280 1/1 

Pér belterület 430 1/1 

Perkáta belterület 1649 1/1 

Perkáta belterület 1565 1/1 

Perkáta belterület 1527 1/1 

Perkáta belterület 1988 1/1 

Pétervására belterület 534 1/1 

Pétervására belterület 381 1/1 

Pétervására belterület 554/A/3 1/1 

Pétfürdő belterület 2297/17/A/41 1/1 

Pétfürdő belterület 2296/4/A/43 1/1 

Pétfürdő belterület 2297/18/A/56 1/1 
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Pétfürdő belterület 2297/2/A/16 1/1 

Petőfibánya belterület 288/A/2 1/1 

Petrikeresztúr belterület 64 1/1 

Pilis belterület 504 1/1 

Pilis belterület 2617 1/1 

Pilis belterület 812/7 1/1 

Pilisborosjenő belterület 72 1/1 

Pocsaj belterület 195/2 1/1 

Pócsmegyer belterület 177/4 5/8 

Pócspetri belterület 441 1/1 

Polány belterület 137 1/1 

Polgár belterület 2050/18 1/1 

Polgárdi külterület 0270/2/A/4 1/1 

Polgárdi belterület 903 1/1 

Polgárdi belterület 1152/1 1/1 

Poroszló belterület 260/2 1/1 

Poroszló belterület 1483/2 1/1 

Poroszló belterület 1125 1/1 

Pusztaföldvár belterület 202 1/1 

Pusztaföldvár belterület 815 1/1 

Pusztaföldvár belterület 781 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 26/1 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 298/2 1/1 

Pusztaszabolcs belterület 505/1 1/1 

Pusztavacs belterület 367 1/1 

Pusztavám belterület 1123 1/1 

Pusztavám belterület 1560 1/1 

Putnok belterület 8/42 1/1 

Putnok belterület 1408 1/1 

Putnok belterület 766/23/A/18 1/1 

Putnok belterület 1393 1/1 

Püspökladány belterület 2567/2/A/7 1/1 

Püspökladány belterület 4343 1/1 

Püspökladány belterület 1105 1/1 

Püspökladány belterület 3009 1/1 

Püspökladány belterület 3287 1/1 

Püspökladány belterület 3654/1 1/1 

Püspökladány belterület 1897 1/1 

Ráckeresztúr belterület 1099/3 1/1 

Ráckeve belterület 176 1/1 

Rakamaz belterület 771 1/1 

Rakamaz belterület 1461/8 1/1 

Rakamaz belterület 847 1/1 

Rákóczifalva belterület 244 1/1 

Rákóczifalva belterület 1925 1/1 

Rákócziújfalu belterület 511/1 1/1 

Rákócziújfalu belterület 361 1/1 

Rákócziújfalu belterület 450 1/1 
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Ramocsaháza belterület 508 1/1 

Ramocsaháza belterület 545 1/1 

Ramocsaháza belterület 69 1/1 

Recsk belterület 180/2 1/1 

Rém belterület 225/2 1/1 

Rétalap belterület 1303 1/1 

Rétközberencs belterület 262 1/1 

Rimóc belterület 441 1/1 

Romhány belterület 797 1/1 

Rózsaszentmárton belterület 680 1/1 

Rózsaszentmárton belterület 106 1/1 

Rudabánya belterület 533/C/6 1/1 

Rudolftelep belterület 1781 1/1 

Sajóbábony belterület 689/24/A/2 1/1 

Sajóbábony belterület 689/15/A/26 1/1 

Sajókaza belterület 414 1/1 

Sajólád belterület 322 1/1 

Sajópetri belterület 170/1 1/1 

Sajópüspöki belterület 177 1/1 

Sajószentpéter belterület 50 1/1 

Sajószentpéter belterület 186/19/A/8 1/1 

Sajószentpéter belterület 2082/14 1/1 

Sajószentpéter belterület 1292 1/1 

Sajószentpéter belterület 115 1/1 

Sajószentpéter belterület 788/A/3 1/1 

Sajóvámos belterület 77 1/1 

Sajóvámos belterület 187/4 1/1 

Sajóvámos belterület 108 1/1 

Salgótarján belterület 4541/A/2 1/1 

Salgótarján belterület 6830/A/37 1/1 

Salgótarján belterület 6808/A/4 1/1 

Salgótarján belterület 3662/4/A/19 1/1 

Salgótarján belterület 4997/4/A/10 1/1 

Salgótarján belterület 6808/A/16 1/1 

Salgótarján belterület 3662/6/A/38 1/1 

Salgótarján belterület 4122/1/A/4 1/1 

Salgótarján belterület 2684/A/6 1/1 

Salgótarján belterület 5609 1/1 

Salgótarján belterület 6695/A/22 1/1 

Salgótarján belterület 12450 1/1 

Salgótarján belterület 6823/A/5 1/1 

Salgótarján belterület 6679/A/40 1/1 

Salgótarján belterület 4310 1/1 

Salgótarján belterület 6807/A/38 1/1 

Salgótarján belterület 3500/A/15 1/1 

Salgótarján belterület 8816/B 1/1 

Salgótarján belterület 3507/3/A/8 1/1 

Salgótarján belterület 6823/A/14 1/1 
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Salgótarján belterület 8942 1/1 

Salgótarján belterület 6846/2/A/19 1/1 

Salgótarján belterület 6264 1/1 

Salgótarján belterület 4139/A/10 1/1 

Salgótarján belterület 6685/A/11 1/1 

Salgótarján belterület 6861/2/A/5 1/1 

Salgótarján belterület 6806/A/15 1/1 

Salgótarján belterület 4152/A/38 1/1 

Salgótarján belterület 6579/A/16 1/1 

Salgótarján belterület 4519/A/12 1/1 

Salgótarján belterület 3500/A/41 1/1 

Salgótarján belterület 3321 1/1 

Salgótarján belterület 3535/A/48 1/1 

Salgótarján belterület 3764/A/23 1/1 

Salgótarján belterület 6809/A/57 1/1 

Salgótarján belterület 6854/A/22 1/1 

Salgótarján belterület 2038/A/14 1/1 

Salgótarján belterület 6832/A/20 1/1 

Salgótarján belterület 2407/A/42 1/1 

Salgótarján belterület 3529/A/20 1/1 

Salgótarján belterület 6848/1/A/1 1/1 

Salgótarján belterület 6832/A/19 1/1 

Sáránd belterület 134/131 1/1 

Sárbogárd belterület 1570 1/1 

Sárbogárd belterület 770/15/D/3 1/1 

Sárbogárd belterület 6474 1/1 

Sárbogárd belterület 2320 1/1 

Sárbogárd belterület 690/24/A/8 1/1 

Sárisáp belterület 1137 1/1 

Sarkad belterület 2750 1/1 

Sarkad belterület 4537 1/1 

Sarkad belterület 458 1/1 

Sarkad belterület 3984 1/1 

Sarkad belterület 3845 1/1 

Sarkad belterület 463 1/1 

Sarkad belterület 503 1/1 

Sárkeresztes belterület 370/1 1/1 

Sárkeresztúr belterület 503/2 1/1 

Sárkeresztúr belterület 922 1/1 

Sárkeresztúr belterület 522 1/1 

Sárkeresztúr belterület 903 1/1 

Sárkeresztúr belterület 975 1/1 

Sárkeresztúr belterület 631 1/1 

Sárospatak belterület 3869/36 1/1 

Sárospatak belterület 2577 1/1 

Sárospatak belterület 2873/2/A/7 1/1 

Sárospatak belterület 2891/A/5 1/1 

Sárrétudvari belterület 443 1/1 
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Sárrétudvari belterület 973 1/1 

Sárszentmihály belterület 616 1/1 

Sárszentmihály belterület 830 1/1 

Sárvár belterület 6074 1/1 

Sárvár belterület 3136/5/A/18 1/1 

Sásd belterület 721 1/1 

Sásd belterület 465 1/1 

Sáta belterület 112 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2906 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1252/A/9 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 13/2 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1101/A/2 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 109/34/A/3 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 657/25 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1392/19/A/8 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 1366/B/4 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 2225/A/24 1/1 

Sátoraljaújhely belterület 109/8/A/7 1/1 

Sávoly belterület 349 1/1 

Sávoly belterület 27 1/1 

Segesd belterület 440 1/1 

Sellye belterület 1105 1/1 

Sényő belterület 56 1/1 

Serényfalva belterület 148 1/1 

Siklós belterület 2251/1 1/1 

Siklós belterület 767 1/1 

Siklós belterület 2178/A/2 1/1 

Siklós belterület 369 1/1 

Sirok belterület 437 1/1 

Sirok belterület 1142 1/1 

Sokorópátka belterület 609 1/1 

Solt belterület 514 1/1 

Solt belterület 1216/1 1/1 

Solt belterület 1557 1/1 

Soltvadkert belterület 678/A/4 1/1 

Somberek belterület 194 1/1 

Somogyacsa belterület 104 1/1 

Somogyapáti belterület 97/10 1/1 

Somogyfajsz belterület 31 1/1 

Somogyjád belterület 368 1/1 

Somogyjád belterület 192 1/1 

Somogyjád belterület 511 1/1 

Somogyvár belterület 249 1/1 
Somoskőújfalu belterület 260 1/1 

Soponya belterület 758 1/1 

Sopron belterület 2095/A/4 1/1 

Söjtör belterület 25 1/1 

Sükösd belterület 11 1/1 

Sülysáp belterület 3901 1/1 
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Sümeg belterület 1730/93 1/1 

Szabadegyháza belterület 140 1/1 

Szabadhídvég belterület 411 1/1 

Szabadhídvég belterület 332 1/1 

Szabadi belterület 52 1/1 

Szabadszállás belterület 2194/7/A/25 1/1 

Szabadszállás belterület 2150 1/1 

Szabadszállás belterület 395 1/1 

Szabadszállás belterület 621 1/1 

Szabadszállás belterület 2194/15/A/8 1/1 

Szabadszállás belterület 1584 1/1 

Szabadszentkirály belterület 175 1/1 

Szada belterület 317 1/1 

Szajk belterület 250/2 1/1 

Szajol belterület 7 1/1 

Szákszend belterület 1016 1/1 

Szalaszend belterület 28 1/1 

Szalatnak belterület 274 1/1 

Szalkszentmárton belterület 241 1/1 

Szaporca belterület 353 1/1 

Szarvas belterület 3171 1/1 

Szarvas belterület 3877 1/1 

Szarvas belterület 4464/A/1 1/1 

Szarvas belterület 5431 1/1 

Szarvas belterület 1842 1/1 

Szarvas belterület 2817 1/1 

Szarvasgede belterület 160/2 1/1 

Szátok belterület 93 1/1 

Szatymaz külterület 0255/3 1/1 

Százhalombatta belterület 2072/129/A/32 1/1 

Szebény belterület 295 1/1 

Szécsény belterület 1021 1/1 

Szécsény belterület 1301/A/15 1/1 

Szécsény belterület 1656 1/1 

Szécsényfelfalu belterület 231 1/1 

Szedres belterület 48/1 1/1 

Szeged I KERÜLET belterület 3105/A/8 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15786/8/A/13 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 12316/A/4 1/1 

Szeged I KERÜLET belterület 3569/A/16 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15461/4/A/3 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16063/12/A/15 1/1 

Szeged III.KERÜLET belterület 20197/3/C/15 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16363/2/A/21 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 16063/26/A/11 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15786/31/B/13 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15866/80/A/26 1/1 

Szeged III.KDOROZSMA belterület 1714/2 1/1 
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Szeged II.KERÜLET belterület 11084/2/A/22 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15786/19/A/24 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15866/58/A/48 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 12546/2/A/16 1/1 

Szeged II.KERÜLET belterület 15455/19/A/2 1/1 

Szeghalom belterület 1425 1/1 

Szeghalom belterület 2355 1/1 

Szeghalom belterület 11 1/1 

Szeghalom belterület 1060/1 1/1 

Szegvár belterület 692 1/1 

Szegvár belterület 1626 1/1 

Székelyszabar belterület 18 1/1 

Székesfehérvár belterület 8587/3/A/103 1/1 

Székesfehérvár belterület 8587/13/A/183 1/1 

Székesfehérvár belterület 903/10/A/4 1/1 

Székesfehérvár belterület 6183/A/197 1/1 

Székesfehérvár belterület 8587/10/A/63 1/1 

Székesfehérvár belterület 5446/10/A/180 1/1 

Székesfehérvár belterület 8195 1/1 

Szekszárd belterület 5231 1/1 

Szekszárd belterület 4256/A/4 1/1 

Szekszárd belterület 1860/1/A/44 1/1 

Szekszárd belterület 5304/11/A/2 1/1 

Szekszárd belterület 524 1/1 

Szekszárd belterület 2564/10/A/25 1/1 

Szelevény belterület 333 1/1 

Szemely belterület 62 1/1 

Szendrő belterület 1357 1/1 

Szendrőlád belterület 272/3 1/1 

Szentdénes belterület 172 1/1 

Szentendre belterület 2794/3/A/21 1/1 

Szentes belterület 6471 1/1 

Szentes belterület 6642/2 6/12 

Szentes belterület 2485 1/1 

Szentes külterület 01435/3 1/1 

Szentes belterület 4995/1 1/1 

Szentes belterület 1834 6/10 

Szentgál belterület 821 1/1 

Szentgál belterület 1504 1/1 

Szentlászló belterület 213 1/1 

Szentlőrinc belterület 152/1/A/29 1/1 

Szentmártonkáta belterület 1439 1/1 

Szentpéterúr belterület 110 1/1 

Szerecseny belterület 257 1/1 

Szerecseny belterület 244 1/1 

Szeremle belterület 643 1/1 

Szeremle belterület 653 1/1 

Szerencs belterület 2319 1/1 
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Szerencs belterület 2144 1/1 

Szerencs belterület 1977/16/A/25 1/1 

Szigetbecse belterület 145 1/1 

Szigetcsép külterület 059/60 1/1 

Szigetcsép belterület 128 1/1 

Szigethalom belterület 397/8/A/25 1/1 

Szigethalom belterület 1942 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 3528/5/A/57 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 13127/5/A/4 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 12931/A/18 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 3578/2/A/18 1/1 

Szigetszentmiklós belterület 3528/7/A/23 1/1 

Szigetvár belterület 71/4/A/19 1/1 

Szigetvár belterület 1787/21/A/5 1/1 

Szigetvár belterület 1786/6/A/27 1/1 

Szigetvár belterület 1787/31/A/21 1/1 

Szigetvár belterület 74 2/4 

Szihalom belterület 461/3 1/1 

Szikszó belterület 2077 1/1 

Szikszó belterület 222 1/1 

Szil belterület 906 1/1 

Szilaspogony belterület 215 1/1 

Szolnok belterület 9107/2/A/53 1/1 

Szolnok belterület 8939/8/A/62 1/1 

Szolnok belterület 764/4/A/76 1/1 

Szolnok belterület 6156 2/4 

Szolnok belterület 8869/3/A/49 1/1 

Szolnok belterület 8869/14/A/74 1/1 

Szolnok belterület 1866/29/A/44 1/1 

Szolnok belterület 3015/2/A/1 1/1 

Szolnok belterület 8869/4/A/78 1/1 

Szolnok belterület 6116 1/1 

Szolnok belterület 19014/5/A/2 1/1 

Szolnok belterület 7741/109 1/1 

Szolnok belterület 8869/6/A/101 1/1 

Szolnok belterület 8164/1 4/12 

Szolnok belterület 5849/A 1/1 

Szolnok belterület 8869/17/A/18 1/1 

Szolnok belterület 8939/11/A/48 1/1 

Szolnok belterület 9570/4/A/29 1/1 

Szolnok belterület 769/3/A/48 1/1 

Szombathely belterület 6933/1/A/3 1/1 

Szombathely belterület 2759/59/A/30 1/1 

Szombathely belterület 8157/15/A/144 1/1 

Szorgalmatos belterület 441 1/1 

Szuhogy belterület 479/1 1/1 

Tab belterület 52/2 1/1 

Tab belterület 856 1/1 
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Tabajd belterület 227 1/1 

Táborfalva belterület 736/2 1/1 

Táborfalva belterület 2001/A/31 1/1 

Táborfalva belterület 104 1/1 

Taktaharkány belterület 807 1/1 

Taktaharkány belterület 440 1/1 

Taktaharkány belterület 817/1 1/1 

Taktaharkány belterület 1184 1/1 

Taktakenéz belterület 10 1/1 

Taktakenéz belterület 393/5 1/1 

Taktaszada belterület 400 1/1 

Taktaszada belterület 329 1/1 

Taktaszada belterület 153/1 1/1 

Taktaszada belterület 369 1/1 

Tamási belterület 573 1/1 

Tamási belterület 2117/4/A/27 1/1 

Tápióbicske belterület 1677/6 1/1 

Tápióbicske belterület 899 1/1 

Tápiógyörgye belterület 530 1/1 

Tápiógyörgye belterület 1897 1/1 

Tápiógyörgye belterület 523 1/1 

Tápiószecső belterület 2621/A/4 1/1 

Tápiószele belterület 1412/4 1/1 

Tápiószele belterület 463 1/1 

Tápiószentmárton belterület 516 1/1 

Tápiószentmárton belterület 282 1/1 

Tápiószőlős belterület 474/1 1/1 

Tapolca belterület 3450/A/13 1/1 

Tapolca belterület 2880 1/1 

Tapsony belterület 51/2 1/1 

Tar belterület 12 1/1 

Tar belterület 518 1/1 

Tar belterület 222 1/1 

Tarcal belterület 1052/2 1/1 

Tarnalelesz belterület 675 1/1 

Tarnaörs belterület 296 1/1 

Tarnaörs belterület 122 1/1 

Tarnaörs belterület 301 1/1 

Tarnaörs belterület 414 1/1 

Tát belterület 798 12/24 

Tata belterület 1486/60/A/20 1/1 

Tatabánya belterület 11572/A/18 1/1 

Tatabánya belterület 11462/1/A/53 1/1 

Tatabánya belterület 476 1/1 

Tatabánya belterület 13557/A/30 1/1 

Tatabánya belterület 14323/A/48 1/1 

Tatabánya belterület 1162/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 8127/A/13 1/1 
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Tatabánya belterület 14036/A/3 1/1 

Tatabánya belterület 2705/32/A/26 1/1 

Tatabánya belterület 14022/A/12 1/1 

Tatabánya belterület 11506/2/A/24 1/1 

Tatabánya belterület 2068/7/A/65 1/1 

Tatabánya belterület 7099/73/A/6 1/1 

Tatabánya belterület 8137/A/28 1/1 

Tatabánya belterület 11238/A/16 1/1 

Tatabánya belterület 11506/1/A/51 1/1 

Tatabánya belterület 4470 1/1 

Tatabánya belterület 14034/A/14 1/1 

Tatabánya belterület 1149/A/3 1/1 

Tatabánya belterület 2067/2/A/9 1/1 

Tatabánya belterület 11484/2/A/49 1/1 

Tatabánya belterület 1225/A/2 1/1 

Tatabánya belterület 11540/A/11 1/1 

Tatabánya belterület 8078/A/31 1/1 

Tatabánya belterület 919/1 1/1 

Tatabánya belterület 13521/A/11 1/1 

Tatabánya belterület 13688/A/16 1/1 

Tatabánya belterület 2068/3/A/14 1/1 

Tatabánya belterület 8080/A/12 1/1 

Tatabánya belterület 13513/A/1 1/1 

Tatabánya belterület 8284/A/46 1/1 

Tataháza belterület 135 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 102 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 181 1/1 

Tatárszentgyörgy belterület 614 1/1 

Tázlár belterület 113/84 1/1 

Téglás belterület 3504/1 1/1 

Téglás belterület 945 4/6 

Téglás belterület 428/2 1/1 

Téglás belterület 802 1/1 

Teklafalu belterület 17 1/1 

Telekgerendás belterület 414 1/1 

Tengelic belterület 551 1/1 

Tésenfa belterület 112 1/1 

Tét belterület 35 1/1 

Tét belterület 1351 1/1 

Tét belterület 1898 1/1 

Tiszaalpár belterület 221 1/1 

Tiszaalpár belterület 2052 1/1 

Tiszaalpár belterület 1177 1/1 

Tiszaalpár belterület 1070 1/1 

Tiszaalpár belterület 1721/4 1/1 

Tiszaalpár belterület 1788 1/1 

Tiszaalpár belterület 751 1/1 

Tiszabercel belterület 722/1 1/1 



12384 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 

 

Tiszabercel belterület 216 1/1 

Tiszabezdéd belterület 221 1/1 

Tiszabezdéd belterület 324 1/1 

Tiszabezdéd belterület 697/4 1/1 

Tiszabezdéd belterület 694/3 1/1 

Tiszabezdéd belterület 263/1 1/1 

Tiszabura belterület 364 1/1 

Tiszabura belterület 528 1/1 

Tiszacsege belterület 2713 1/1 

Tiszacsege belterület 1335 1/1 

Tiszacsege belterület 2225 1/1 

Tiszacsege belterület 1298 1/1 

Tiszacsege belterület 858/2 1/1 

Tiszacsege belterület 237 1/1 

Tiszacsege belterület 1562 1/1 

Tiszadada belterület 1148/2 1/1 

Tiszadada belterület 1053 1/1 

Tiszadada belterület 812 1/1 

Tiszadob belterület 302 1/1 

Tiszadob belterület 1357/5 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1508/A/3 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1101 1/1 

Tiszaföldvár belterület 2161 1/1 

Tiszaföldvár belterület 5651 1/1 

Tiszaföldvár belterület 4821 1/1 

Tiszaföldvár belterület 935 1/1 

Tiszaföldvár belterület 4095/2 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1284 1/1 

Tiszaföldvár belterület 1583/1 1/1 

Tiszaföldvár belterület 3475 1/1 

Tiszafüred belterület 3140 1/1 

Tiszafüred belterület 3446/1 1/1 

Tiszafüred belterület 712/6 1/1 

Tiszafüred belterület 1394/9/A/20 1/1 

Tiszafüred belterület 21 1/1 

Tiszagyulaháza belterület 397 1/1 

Tiszagyulaháza belterület 323 1/1 

Tiszaigar belterület 452 1/1 

Tiszakarád belterület 229 1/1 

Tiszakécske belterület 12 1/1 

Tiszakécske belterület 1693/1 1/1 

Tiszakécske belterület 2150 1/1 

Tiszakécske belterület 476/2 1/1 

Tiszakécske belterület 2174 1/1 

Tiszakeszi belterület 601 1/1 

Tiszakeszi belterület 1020/2 1/1 

Tiszakeszi belterület 523 1/1 

Tiszalök belterület 1181/1 1/1 
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Tiszalök belterület 1 1/1 

Tiszalök belterület 952/1 1/1 

Tiszalök belterület 2 1/1 

Tiszalök belterület 1404 1/1 

Tiszalök belterület 544 1/1 

Tiszalök belterület 1181/2 1/1 

Tiszalök belterület 3559 1/1 

Tiszalúc belterület 26 1/1 

Tiszalúc belterület 1472/1 1/1 

Tiszalúc belterület 642 1/1 

Tiszalúc belterület 810 1/1 

Tiszalúc belterület 580 1/1 

Tiszalúc belterület 1015/1 1/1 

Tiszanána belterület 599 1/1 

Tiszaörs belterület 433 1/1 

Tiszapalkonya belterület 517 1/1 

Tiszapüspöki belterület 911 1/1 

Tiszapüspöki belterület 940 1/1 

Tiszapüspöki belterület 256/2 1/1 

Tiszapüspöki belterület 8 1/1 

Tiszapüspöki belterület 936 1/1 

Tiszarád belterület 277 1/1 

Tiszatarján belterület 512 1/1 

Tiszatenyő belterület 301/1 1/1 

Tiszatenyő belterület 413 1/1 

Tiszatenyő belterület 357/1 1/1 

Tiszaug belterület 103 1/1 

Tiszaújváros belterület 664/37/A/66 1/1 

Tiszaújváros belterület 1448/13/A/12 1/1 

Tiszaújváros belterület 1622/A/8 1/1 

Tiszaújváros belterület 1448/12/A/14 1/1 

Tiszavasvári belterület 2555 1/1 

Tiszavasvári belterület 1653 1/1 

Tiszavasvári belterület 1194 1/1 

Tiszavasvári belterület 2155 1/1 

Tiszavasvári belterület 2629 1/1 

Tiszavasvári belterület 3254 1/1 

Tiszavasvári belterület 2650 1/1 

Tokod belterület 633 1/1 

Tokodaltáró belterület 1351 1/1 

Tokodaltáró belterület 1150 1/1 

Tolna belterület 1400 1/1 

Tolna belterület 374 1/1 

Tolna belterület 2919 1/1 

Mözs belterület 10 1/1 

Mözs belterület 771 1/1 

Tornyospálca belterület 713/2 1/1 

Tószeg belterület 982 1/1 
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Tótkomlós belterület 612 1/1 

Tótkomlós belterület 662 1/1 

Tótkomlós belterület 2731 1/1 

Tótkomlós belterület 1574 1/1 

Tótkomlós belterület 2720 1/1 

Tótkomlós belterület 370 1/1 

Tótkomlós belterület 2348/1/A/7 1/1 

Tótkomlós belterület 68 1/1 

Tököl belterület 1327 536/690 

Tököl belterület 558/1 1/1 

Tököl belterület 2640/7/A/36 1/1 

Tömörkény belterület 197 1/1 

Tömörkény belterület 129 1/1 

Törökszentmiklós belterület 3446 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2595 1/1 

Törökszentmiklós belterület 4716 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2585 1/1 

Törökszentmiklós belterület 5269 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2626 1/1 

Törökszentmiklós belterület 6574 1/1 

Törökszentmiklós belterület 8981 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2529 1/1 

Törökszentmiklós belterület 2359 1/1 

Törtel belterület 63 1/1 

Törtel belterület 1471 1/1 

Tura belterület 2021 1/1 

Tura belterület 2847 1/1 

Túrkeve belterület 2666 1/1 

Túrkeve belterület 2882/2 1/1 

Túrkeve belterület 1581/A/2 1/1 

Túrkeve belterület 2106/2 1/1 

Túrkeve belterület 1162 1/1 

Türje belterület 199 1/1 

Tyukod belterület 146 1/1 

Újcsanálos belterület 247 1/1 

Újcsanálos belterület 158 1/1 

Újdombrád belterület 197 1/1 

Újfehértó belterület 4527 1/1 

Újfehértó belterület 441/2 1/1 

Újkígyós belterület 1767 1/1 

Újkígyós belterület 2126/37 1/1 

Újkígyós belterület 263 1/1 

Újkígyós belterület 2201 1/1 

Újkígyós belterület 2112 1/1 

Újkígyós belterület 1508 1/1 

Újkígyós belterület 180 1/1 

Újkígyós belterület 887 1/1 

Újléta belterület 159/4 1/1 
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Újszász belterület 1160 1/1 

Újszász belterület 689 1/1 

Újszász belterület 307 1/1 

Újszász belterület 1918 1/1 

Újszász belterület 2135 1/1 

Újszentmargita belterület 149 1/1 

Újszentmargita belterület 306 1/1 

Újszentmargita belterület 129 1/1 

Újszilvás belterület 479 1/1 

Újszilvás belterület 735 1/1 

Újudvar belterület 308 1/1 

Úrhida belterület 7/1 1/1 

Uzsa belterület 542 1/1 

Üllő belterület 2110/1 4/5 

Vaja belterület 1071 1/1 

Vaja belterület 767/2 1/1 

Valkó belterület 764 1/1 

Valkó belterület 634/1 1/1 

Vállaj belterület 184 1/1 

Vámosgyörk belterület 562/1 1/1 

Vámospércs belterület 1151 1/1 

Vámospércs belterület 1434/50 1/1 

Váralja belterület 327 1/1 

Varbó belterület 436/6 1/1 

Varbó belterület 404/3 1/1 

Várpalota belterület 462/1/A/8 1/1 

Várpalota belterület 193/A/4 1/1 

Várpalota belterület 188/A/4 1/1 

Várpalota belterület 3250/15/A/49 1/1 

Várpalota belterület 4149/5/A/11 1/1 

Várpalota belterület 188/A/10 1/1 

Várpalota belterület 4149/8/A/17 1/1 

Vasvár belterület 378 1/1 

Vasvár belterület 1051 1/1 

Vasvár belterület 94 1/1 

Vép belterület 978 1/1 

Verpelét belterület 1526 1/1 

Verpelét belterület 1574 1/1 

Verpelét belterület 1554 1/1 

Verpelét belterület 43 1/1 

Verpelét belterület 407/1/H/13 1/1 

Verpelét belterület 1753 1/1 

Versend belterület 6 1/1 

Vése belterület 445 1/1 

Veszprém belterület 3294/A/57 1/1 

Veszprém belterület 4942/H/18 1/1 

Veszprém belterület 3057/41/A/27 1/1 

Veszprém belterület 3340/A/117 1/1 
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Veszprém belterület 3345/A/146 1/1 

Veszprém belterület 3341/A/34 1/1 

Vésztő belterület 3061 1/1 

Vésztő belterület 490 1/1 

Vésztő belterület 2893 1/1 

Vésztő belterület 2722 1/1 

Vésztő belterület 890 1/1 

Vésztő belterület 3541 1/1 

Vésztő belterület 2822 1/1 

Vésztő belterület 2105 1/1 

Vésztő belterület 1180 1/1 

Vésztő belterület 2171 1/1 

Vésztő belterület 2539 1/1 

Vezseny belterület 148 1/1 

Vitnyéd belterület 197 1/1 

Vízvár belterület 322 1/1 

Vokány belterület 235 1/1 

Zagyvarékas belterület 772 1/1 

Zagyvarékas belterület 391 1/1 

Zagyvarékas belterület 1300/1 1/1 

Záhony belterület 437/10/A/7 1/1 

Zalabér belterület 401 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4983/30/A/31 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4090/A/16 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4937/1/A/11 1/1 

Zalaegerszeg belterület 2273/5/A/79 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4907/A/50 1/1 

Zalaegerszeg belterület 4937/1/A/42 1/1 

Zalahaláp belterület 407/A/3 1/1 

Zalaszentlászló belterület 1046 1/1 

Zalavég belterület 196 1/1 

Zichyújfalu belterület 8552 1/1 

Zics belterület 43 1/1 

Zsáka belterület 885 1/1 

Zsáka belterület 388/1 1/1 

Zsámbok belterület 640 1/1 

Zsámbok belterület 644 1/1 
 
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 242. szám 12389

A Kormány 1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján, 

a  Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében, valamint a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról 
szóló Korm. rendelet 1.  §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az  1.  mellékletben felsorolt, 
állami vagyonba tartozó ingatlanok az ott megjelölt helyi önkormányzati feladatok ellátásának segítése érdekében 
ingyenesen Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerülnek;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  Önkormányzattal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésre kerüljön;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az Esztergom 638/9/A/4 és 648 helyrajzi számú ingatlan esetében e  határozat közzétételét 

követően azonnal, az Esztergom 643 helyrajzi számú ingatlan esetében az ingatlanra vonatkozó 
végrehajtási jogok ingatlan-nyilvántartásból történő törlését követően azonnal

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa 
az  Önkormányzatot az  ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és 
az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követően azonnal

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződés – a  tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túl – tartalmazza az alábbiakat:
a) az ingatlanoknak a  tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló 

forgalmi értékét,
b) az Önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az  ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az Önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlanok környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, valamint, ha az  ingatlanokon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az Önkormányzat vállalja, hogy az  ingatlanok vonatkozásában a  Magyar Állammal szemben semmilyen 
követelést nem támaszt,

e) a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlanok esetében 
az  Önkormányzat vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben 
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást, és a bérleti jogviszonyokból eredően a Magyar 
Állammal, az MNV Zrt.-vel, továbbá a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
szemben igényt nem támaszt,

f ) az Önkormányzat a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § 
(4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban eleget tesz,

g) amennyiben az Önkormányzat az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont szerinti 
bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának 
kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlanokat az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  Önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a  Szerződésben az  adott ingatlanok vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani,

i) ha az  Önkormányzat a  h)  alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV  Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  Önkormányzat 
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a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

j) az Önkormányzat vállalja azon esetleges külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  jelenlegi vagyonkezelő, 
annak felügyeleti szerve az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozathoz

Ingatlan / tulajdoni hányad Segítendő feladat / cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

Esztergom  
belterület 643

1/1

Településfejlesztés, településrendezés  
[a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  
13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatok]

beépítetlen terület 74

Esztergom  
belterület 648

1/1

Településfejlesztés, településrendezés  
[Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatok]

beépítetlen terület 55

Esztergom  
belterület 638/9/A/4

1/1

Településfejlesztés, településrendezés  
[Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatok]

lakás 50

A Kormány 1982/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
egyes ingatlanok állam általi megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest III. kerület, belterület 23759/3, 23757, 23752/5, 23752/4, 23749/1, valamint 60055 és 60056 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok (a  továbbiakban: Ingatlanok) tulajdonjogának a  Magyar Állam javára 
történő megszerzésével a  Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a  továbbiakban: Alapítvány) részére  
– oktatási, kutatási, tudományos közfeladatok ellátása érdekében – történő ingyenes átruházása céljából;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az Ingatlanok tulajdonjogának legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 
forgalmi értéken, per-, teher- és igénymentesen – kivéve az  Ingatlanokon fennálló használati jogviszonyokat – 
a Magyar Állam javára történő megszerzése érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az értékbecslések rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról 
a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli 
miniszter bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlanok tulajdonjogának az Alapítvány részére 
történő ingyenes átruházása érdekében.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 
Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 4.  § (4)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap 
fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére 
4  800  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 1-jét követően, azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
387773 10 Összevont szakellátás

K5                 4 800 000 000    
2 Járvány Elleni Védekezési Alap 

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 800 000 000

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2022. január 1-jét követően azonnal 4 800 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

Összesen

4 800 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egyéb működési célú kiadások

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben 
felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  fővárosi és megyei kormányhivataloknál a  közúti árutovábbítási tevékenységhez szükséges hatósági 

engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerülő egyszeri többletkiadás fedezetének központi költségvetésből 
történő biztosításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az  1.  pont szerinti cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjon 114 100 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2022. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  2000 lakosnál kisebb településeken a  szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról szóló 
1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 1. pontjának megvalósítása érdekében
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

a  belügyminiszter és a  modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg 
a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271 EGK tanácsi irányelvben megfogalmazott kiépítési 
kötelezettség alá nem tartozó, a  Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletben meghatározott gazdasági szempontok alapján elfogadott agglomerációs 
felülvizsgálati kérelemmel rendelkező, valamint beilleszthető települések szennyvízelvezetési és -tisztítási 
beruházásainak a  2014–2020 programozási időszakban a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
rendelkezésre álló keret terhére történő finanszírozás lehetőségét, valamint a  Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program Plusz keret emelését;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megoldással nem rendelkező településekre 
vonatkozóan egyeztessen az  érintett önkormányzatokkal a  megvalósítható műszaki tartalom kialakításával 
kapcsolatban;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.
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 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti egyeztetést követően készítsen előterjesztést a Kormány részére 
a  műszaki tartalom megvalósításának üteméről és – a  pénzügyminiszter bevonásával – a  szükséges források 
biztosításának lehetőségéről.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1986/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben 
megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány, tekintettel arra, hogy az  ország területén elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladékok felszámolását 
a  koronavírus-világjárvány hátráltatta úgy, hogy a  több embert együttesen megmozgató akciók elkerülendőek voltak, 
egyetért azzal, hogy az  illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az  Országot!” projekt 2020. évben 
megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-áig” szöveg,
b) 1. pont 1.5. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. június 30.” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek támogatásának 
növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerinti projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével;
b) hozzájárul, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A.  §-a 
alapján az  1.  melléklet szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a  Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdése ne kerüljön alkalmazásra;

c) egyetért a  projektek 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával;

d) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.1-15-

2015-00006
A dégi Festetics-kastély 

turisztikai célú fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
1 723 500 000 115 501 059 1 839 001 059

A projekt keretében a dégi 
Festetics-kastély turisztikai 
célú fejlesztésére kerül sor.

3.
GINOP-7.1.1-15-

2016-00012
A sümegi vár turisztikai célú 

fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
1 065 180 000 53 821 741 1 119 001 741

A projekt keretében  
a sümegi vár turisztikai célú 
fejlesztésére kerül sor.

4.
GINOP-7.1.1-15-

2017-00031
A nagyvázsonyi vár 

turisztikai célú fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
1 516 290 526 93 960 663 1 610 251 189

A projekt keretében  
a nagyvázsonyi vár turisztikai 
célú fejlesztésére kerül sor.
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A Kormány 1988/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
elfogadja a Vidékfejlesztési Program módosításáról szóló javaslatot;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti végleges módosítási javaslatnak az  Európai 
Bizottság részére történő benyújtásáról.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1989/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
a KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú („A Szent László-patak rehabilitációja” című) projekt 
ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében 
történő forrásátcsoportosításról

 1.  A  Kormány hozzájárul a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014.  (XI.  5.) 
Korm. rendelet] 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján a  KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú projekt 
tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  alpontjában meghatározott költségek 
ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításához, és felhívja az  innovációért és technológiáért felelős 
minisztert, hogy gondoskodjon annak végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. január 31.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 90/2021. (XII. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán 
fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovén Köztársaság Kormánya között a  magyar–szlovén határ két 

oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
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 3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyért felelős 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 91/2021. (XII. 27.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

Halasi Szabolcsot

– 2022. február 1-jei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A Kormány 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

	A Kormány 786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

	A Kormány 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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	A Kormány 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (

	A Kormány 794/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 1

	A Kormány 796/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 798/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok f

	A belügyminiszter 52/2021. (XII. 27.) BM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet, valamint a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete
	egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete
	az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során a

	Az igazságügyi miniszter 19/2021. (XII. 27.) IM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 645/2021. (XII. 27.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

	A Kormány 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 
2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

	A Kormány 1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

	A Kormány 1982/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	egyes ingatlanok állam általi megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról

	A Kormány 1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról

	A Kormány 1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1986/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1988/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

	A Kormány 1989/2021. (XII. 27.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú („A Szent László-patak rehabilitációja” című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

	A miniszterelnök 90/2021. (XII. 27.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 91/2021. (XII. 27.) ME határozata
	főiskolai tanár kinevezéséről
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