
 MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2022. január 24., hétfő 

 Tartalomjegyzék

17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek 
adóvisszatérítés előlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről 494

18/2022. (I. 24.) Korm. rendelet A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségéhez 
a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről 494

19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól 495

20/2022. (I. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  
módosításáról 500

3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet A szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező 
tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság 
által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 
igazgatási-szolgáltatási díjról 501

4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet A hites bányamérőről 503

5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 505

3/2022. (I. 24.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
módosításáról 517

1/2022. (I. 24.) KKM rendelet A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról 
szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások 
egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai 
Hercegséggel összefüggő módosításáról 517

15/2022. (I. 24.) KE határozat Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 519

16/2022. (I. 24.) KE határozat Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 519

17/2022. (I. 24.) KE határozat Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről 520

1010/2022. (I. 24.) Korm. határozat Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, 
Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fejlesztéséhez 
szükséges források biztosításáról 520

1011/2022. (I. 24.) Korm. határozat A budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás 
előkészítéséhez szükséges intézkedésekről 521

1012/2022. (I. 24.) Korm. határozat A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló  
1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról 521

6/2022. (I. 24.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról 
szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 522



494	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	9.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 17/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés előlegének 
követelésfoglalás alóli mentesítéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 26. alcímében foglalt, a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos kedvezmény, 
ekho-kedvezmény, valamint visszatérítés előlege tekintetében, a  Törvény 32.  § (4)  bekezdésében foglaltakon túl, 
a  megállapított előlegre a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 110.  §-a szerinti követelésfoglalást 
foganatosítani nem lehet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor  
hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 18/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségéhez a központi költségvetésből 
biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
19.  § (2)  bekezdésétől eltérően tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a  Magyarország területének 
a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 
2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ 
szerinti határvonaltól, illetve a  határjeltől számított 20 kilométeres részén fekvő települések által létrehozott 
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mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségének 50%-át meghaladó mértékben a  központi 
költségvetés biztosíthatja hozzájárulásként az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
fejezetéből.

2. § (1) Az 1. § szerinti hozzájárulás mértékéről a Kormány nyilvános határozattal dönt.
 (2) A  mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 2. és 3. §-ától eltérően 
az 1. § szerinti hozzájárulást az érintett önkormányzat részére ki kell fizetni.

 (3) Az  őrszolgálat megalakulása, fenntartása és működése során felmerült költségeket igazoló számlákat 
az önkormányzatnak a számla kiállítási évét követő öt évig meg kell őriznie.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok 
részletes szabályairól

A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12.  § tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § és a 14. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  § tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § és a 17. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. ETIAS: az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer,
 2. ETIAS figyelőlista: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikke szerinti lista,
 3. ETIAS központi egység: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökségen kijelölt szervezeti egység,
 4. ETIAS központi hozzáférési pont: a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelölt szervezeti 

egysége,
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 5. ETIAS központi rendszer: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint 
létrehozandó műszaki rendszer, beleértve az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikke 
szerinti ETIAS figyelőlistát is,

 6. ETIAS nemzeti egység: a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelölt szervezeti egysége,
 7. ETIAS utazási engedély: az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés 

5. pontjában meghatározott engedély,
 8. határforgalom-ellenőrzést végző hatóság: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kijelölt 

szerve,
 9. idegenrendészeti hatóság: a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 2.  § c), d) 
és f )  pontja, illetve a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § c), d) és f ) pontja szerinti hatóság,

10. kérelmező: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti személy,
11. kijelölt hatóság: a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 

8/C.  § (2)  bekezdése szerinti, az  ETIAS központi rendszeréből bűnüldözési célból adatigénylésre jogosult 
hatóság,

12. terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvény 8/C. § (2) bekezdése szerinti bűncselekmény.

2. Az ETIAS utazási engedélyek feldolgozása

2. § (1) Az ETIAS nemzeti egység az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk szerinti tevékenysége 
keretében – a  biztonsági, az  illegális bevándorlással kapcsolatos, valamint a  magas szintű járványügyi kockázatok 
egyedi értékeléséhez szükséges adatok beszerzése érdekében – az Nbtv. 40. § (1) bekezdése alapján az adatkérés 
céljának megjelölésével küldött megkeresését az  Nbtv. 30/A.  §-a szerinti együttműködő szerv, az  ügyészség, 
valamint a járványügyi adatot kezelő szerv 24 órán belül, elektronikus úton megválaszolja.

 (2) Az  ETIAS utazási engedély iránti kérelem feldolgozása vagy az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 28.  cikke szerinti konzultáció során az  ETIAS nemzeti egység a  kérelmezőt az  (EU) 2018/1240 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerint szólítja fel további információk vagy dokumentumok benyújtására.

3. Az ETIAS vizsgálati szabályok

3. § (1) Az  ETIAS nemzeti egység részt vesz az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikke szerinti 
ETIAS  vizsgálatokért felelős tanácsadó testületének tevékenységében, a  (2)  bekezdés szerinti elemzések 
összesítésében és azoknak az ETIAS központi egységgel történő megosztásában.

 (2) Az  ETIAS nemzeti egység az  Nbtv. 8/B.  § (1)  bekezdés e)  pontja keretében meghatározott feladatköréhez 
kapcsolódóan hozzájárul az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33.  cikk d)–f )  pontjában 
meghatározott feladatok végrehajtásához. Ebből a célból
a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (2) bekezdés d)–e) pontja vonatkozásában 

az  Nbtv. 30/A.  § a)–h)  pontjában meghatározott együttműködő szervek az  ETIAS nemzeti egység 
megkeresése alapján legalább félévente személyes adatokat nem tartalmazó információkat, elemzéseket 
osztanak meg az ETIAS nemzeti egységgel,

b) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk f ) pontja vonatkozásában az ETIAS nemzeti 
egység legalább félévente megkeresi a  járványügyi adatot kezelő szervet személyes adatokat nem 
tartalmazó információk, elemzések beszerzése érdekében.

4. Az ETIAS figyelőlista

4. § (1) Az ETIAS nemzeti egység felelős az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkével összhangban 
a  terrorista bűncselekményre vagy egyéb súlyos bűncselekményre vonatkozó adatoknak az  ETIAS figyelőlistába 
történő beviteléért, módosításáért és törléséért.

 (2) Az  Nbtv. 30/A.  § a)–h)  pontjában meghatározott együttműködő szervek és az  ügyészség (a továbbiakban együtt: 
kezdeményező szerv) kizárólag abban az  esetben kezdeményezhetik valamely információ ETIAS figyelőlistába 
történő bevitelét, ha az  terrorista bűncselekménnyel vagy egyéb súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos 
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információkat tartalmaz. Az  ETIAS figyelőlistába adatelemek bevitelének kezdeményezéséhez a  kezdeményező 
szerv az ETIAS nemzeti egység felé elektronikus úton megküldi
a) a kezdeményezés alapjául szolgáló egyedi ügy ügyiratszámát, az  egyedi ügy szerinti bűncselekmény 

megnevezését,
b) a figyelőlistán elhelyezendő adatelemeket,
c) az adatelemek figyelőlistán történő elhelyezését alátámasztó indokolást,
d) az adatelemek figyelőlistán történő elhelyezésének kezdő és befejező időpontját,
e) a figyelőlistán elért találat esetén kért intézkedések megjelölését,
f ) a figyelőlistán elért találat esetén az értesítendő személy elérhetőségeit,
g) a sürgős eljárásra történő utalást és annak indokolását.

 (3) Az ETIAS nemzeti egység és a kezdeményező szerv a figyelőlistába bevitt adatelemek pontosságát és a bejegyzés 
fenntartásának indokoltságát rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A  kezdeményező 
szerv a  felülvizsgálat eredményéről az  ETIAS nemzeti egységet haladéktalanul értesíti. Az  ETIAS nemzeti egység 
az adatelemek felülvizsgálata során bármely kezdeményező szervtől tájékoztatást vagy információt kérhet.

 (4) A  kezdeményező szerv a  figyelőlista bejegyzés érvényességi idejének lejártát megelőzően legalább 15 nappal 
kezdeményezi az ETIAS nemzeti egységnél a figyelőlistán való elhelyezés meghosszabbítását.

 (5) Ha a  meghosszabbítás kezdeményezésére nem kerül sor, vagy a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján 
a bejegyzés pontatlan, vagy fenntartása nem indokolt, a figyelőlistán elhelyezett adatokat az ETIAS nemzeti egység 
módosítja, illetve törli.

5. Együttműködés az ETIAS nemzeti egység és a határforgalom-ellenőrzést végző hatóság között

5. § (1) Ha a határforgalom-ellenőrzést végző hatóság az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke 
szerinti feladatai végrehajtása keretében megállapítja, hogy a  harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában 
az ETIAS utazási engedélyhez az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megjelölést 
csatoltak, a  határforgalom-ellenőrzést végző hatóság a  határforgalom-ellenőrzés megállapításairól elektronikus 
úton tájékoztatja az ETIAS nemzeti egységet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ETIAS nemzeti egység megvizsgálja, hogy az ETIAS utazási engedély kiadásának 
feltételei továbbra is teljesülnek-e. Ha a  vizsgálat során megállapítja, hogy a  feltételek már nem állnak fenn, 
intézkedik az ETIAS utazási engedély visszavonásáról.

6. Az ETIAS központi hozzáférési pont és az ETIAS központi rendszeréből történő, bűnüldözési célú 
adatigénylés eljárási szabályai

6. § (1) Az  ETIAS központi hozzáférési pont vezeti az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50.  cikk 
(3)  bekezdése szerinti listát a  kijelölt hatóság azon szervezeti egységeiről, amelyek kezdeményezhetik 
az  ETIAS  központi hozzáférési pontnál az  ETIAS központi rendszeréből történő, bűnüldözési, bűnmegelőzési, 
valamint bűnfelderítési célú adatigénylést.

 (2) Az ETIAS központi rendszeréből történő, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. cikke szerinti 
adatigénylés kezdeményezéséhez a kijelölt hatóság által elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell
a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti feltételek igazolására vonatkozó 

adatokat,
b) az adatigénylés alapjául szolgáló egyedi ügy ügyiratszámát, az ügyben eljáró szerv megnevezését,
c) az adatigénylés alapjául szolgáló egyedi ügy szerinti bűncselekmény megnevezését,
d) az adatigényléssel érintett adatok megjelölését,
e) az adatigénylés szükségességének indokolását,
f ) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51.  cikk (4)  bekezdése szerinti sürgős eset 

fennállását alátámasztó indokolást.
 (3) A  kijelölt hatóság köteles haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatni az  ETIAS központi hozzáférési pontot, 

ha az (1) bekezdés szerinti szervezeti egységek jogosultsága vonatkozásában változás következik be.
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7. Az ETIAS központi rendszeréből történő, bűnüldözési célú adatigénylés eredményességéről szóló 
éves jelentés

7. § (1) Az ETIAS központi hozzáférési pont állítja össze az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikk 
(8) bekezdése szerinti éves jelentést.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat és kiegészítő 
információkat a  kijelölt hatóság köteles az  ETIAS központi hozzáférési pont erre irányuló megkeresése esetén 
5 munkanapon belül átadni.

8. Az ETIAS központi rendszerébe bevitt adatok helyesbítésének, kiegészítésének és törlésének 
szabályai

8. § (1) Ha az  idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság az ETIAS központi rendszeréből történő lekérdezés 
során megállapítja, hogy az  érintett harmadik országbeli állampolgár egy vagy több adata helyesbítésre, 
kiegészítésre vagy törlésre szorul, az  adatok pontosításának végrehajtása érdekében az  ETIAS nemzeti egységet 
elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja.

 (2) Az ETIAS nemzeti egység megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltakat, és ha szükséges, további 
információt kérhet.

 (3) Az  ETIAS nemzeti egység vizsgálja az  ETIAS központi egysége vagy más európai uniós tagállamból érkező, 
az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok módosítására vagy törlésére vonatkozó tájékoztatásokat.

 (4) A  menekültügyi hatóság a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87.  § (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti 
adattovábbításnak haladéktalanul és elektronikus úton tesz eleget.

 (5) Az  idegenrendészeti hatóság a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 81.  § (2a)  bekezdés b)  pontja, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106.  § (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti 
adattovábbításnak haladéktalanul és elektronikus úton tesz eleget.

 (6) Az  ETIAS nemzeti egység a  (4) és (5)  bekezdés, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
19.  § (2a)  bekezdése szerinti tájékoztatást követően ellenőrzi az  adatokat az  ETIAS központi rendszerében, 
és egyezőség esetén haladéktalanul visszavonja az  ETIAS utazási engedélyt. Ha a  tájékoztatásnak megfelelő 
ETIAS  utazási engedélyt az  ETIAS központi rendszere nem tartalmaz, a  kapott adatokat az  ETIAS nemzeti egység 
haladéktalanul törli.

9. Záró rendelkezések

9. §  Ez a  rendelet az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226  rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

10. §  E rendelet hatálybalépésének naptári napját az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

11. §  Ez a  rendelet az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint 
az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és 
az  (EU)  2017/2226  rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 70.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 65.  § (1) és (1b)  bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítő fuvarozót személyenként 
legalább 3000, legfeljebb 5000 euróig terjedő, forintban meghatározott közrendvédelmi bírsággal kell sújtani.”
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13. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a  78/C.  §-t követően a  következő alcímmel 
egészül ki:
„Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező 
idegenrendészeti hatóságok
78/D.  § (1) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 49.  cikkében foglalt feladatokat a  harmadik 
országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság és a Rendőrség látja el.
(2) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 65.  cikk (3)  bekezdésében foglalt feladatokat 
a Főigazgatóság és a Rendőrség látja el.
(3) A  Főigazgatóság haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton tájékoztatja az  ETIAS nemzeti 
egységet a szükséges adatokról
a) abban az  esetben, ha a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/B.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti tevékenység keretében az  adott kockázat megítélése érdekében az  ETIAS nemzeti egység 
megkeresése alapján szükséges az adatszolgáltatás,
b) az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes 
szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetben.”

14. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80.  § (3)  bekezdése a  következő 8.  ponttal 
egészül ki:
(Ez a rendelet)
„8. az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU 
rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 
rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

15. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 69.  § (1) és (1b)  bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítő fuvarozót személyenként 
legalább 3000, legfeljebb 5000 euróig terjedő, forintban meghatározott közrendvédelmi bírsággal kell sújtani.”

16. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet IX. Fejezete a 181/D. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező 
idegenrendészeti hatóságok
181/E. § (1) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 49. cikkében foglalt feladatokat a harmadik 
országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság és a Rendőrség látja el.
(2) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 65.  cikk (3)  bekezdésében foglalt feladatokat 
a Főigazgatóság és a Rendőrség látja el.
(3) A  Főigazgatóság haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton tájékoztatja az  ETIAS nemzeti 
egységet a szükséges adatokról
a) abban az  esetben, ha a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/B.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti tevékenység keretében az  adott kockázat megítélése érdekében az  ETIAS nemzeti egység 
megkeresése alapján szükséges az adatszolgáltatás,
b) az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes 
szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetben.”
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17. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„q) az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU 
rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 
rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 20/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az önkormányzati rendelet kivételével a  Nemzeti Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni 
valamennyi, a lekérdezés napján hatályos jogszabálynak)
„b) a lekérdezés napját megelőző valamennyi időállapotát 2010. január 1-jéig visszamenőleg és”

 (2) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi,)
„b) a  2010. január 1. és a  lekérdezés napja között hatályban volt jogszabálynak a  hatályvesztés napját megelőző 
valamennyi időállapotát 2010. január 1-jéig visszamenőleg.”

2. §  Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

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

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
a szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és 
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § 
n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A szerencsejáték felügyeleti díj

1. § (1) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 36/C.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott kötelezett (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett)
a) a  folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a  totalizatőri rendszerű fogadás esetén a  negyedévi 

nyereményalap 2 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 10 millió forint,
b) a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék és a totalizatőri rendszerű fogadás esetén a nyereményalap  

1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint,
c) ajándéksorsolás esetén a  kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 

5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint,
d) a bukmékeri rendszerű fogadás esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 4 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, 

legfeljebb 10 millió forint,
e) a  játékkaszinó, online kaszinó üzemeltetése esetén a  negyedévi tiszta játékbevétel 2,5%-a, de legalább 

5 ezer forint és legfeljebb I. kategóriájú játékkaszinó esetén 20 millió forint, illetve II. kategóriájú játékkaszinó 
esetén 5 millió forint, online kaszinó üzemeltetése esetén 5 millió forint,

f ) kártyaterem üzemeltetése esetén a  negyedévi tiszta játékbevétel 5 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, 
legfeljebb 1 millió forint,

g) játékautomata üzemeltetés esetén félévente játékautomatánként 10 ezer forint,
h) távszerencsejáték-szervezés esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 2,5 százaléka, de legalább 100 ezer forint 

és legfeljebb 10 millió forint
szerencsejáték felügyeleti díjat (a továbbiakban: felügyeleti díj) fizet.

 (2) Ha a  játékautomata nyilvántartásba vétele a  féléves időtartamot nem éri el, a kötelezett az  (1) bekezdés g) pontja 
szerinti felügyeleti díj időarányos részét fizeti meg.

2. § (1) A felügyeleti díjat a kötelezett
a) az  1.  § (1)  bekezdés a) és d)–f )  pontjában foglalt esetekben negyedévente, a  kötelezettet terhelő időszaki, 

időközi, folyamatos elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a  tárgynegyedévet követő hónap utolsó 
napjáig,

b) az  1.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglalt esetekben a  sorsolást, illetve a  fogadás alapjául szolgáló 
eseményt megelőző 10 napon belül,

c) az 1. § (1) bekezdés g) pontja esetén félévente, az Szjtv. 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott játékadó 
bevallási és fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg,

d) az 1. § (2) bekezdés h) pontja esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig
fizeti meg.



502	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	9.	szám	

 (2) A  díjfizetési kötelezettséget a  kötelezett átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel teljesíti 
a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00362887-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 (3) A  szerencsejáték-felügyeleti díj megfizetésekor a  fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a  befizetés 
tényét igazoló szelvény vagy az  átutalási megbízás esetén a  pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, az  átutalás 
megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (számlakivonat) közlemény rovatában fel kell tüntetni 
a  szerencsejáték felügyeleti díj megjegyzést, az  érintett elszámolási időszakot, a  kötelezett szerencsejáték-
felügyeleti azonosítóját, ajándéksorsolás esetén az  Szjtv. 23.  § (3)  bekezdése szerinti formanyomtatvány 
benyújtásáról a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott azonosító számot.

 (4) A felügyeleti díj számítása, megfizetése, nyilvántartása és elszámolása 1000 forintra kerekítve történik. A felügyeleti 
díj 1000 forintra kerekített összegét az általános kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni.

3. § (1) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a felügyeleti díjat szervezőnként és elszámolási időszakonként tartja nyilván.
 (2) Túlfizetés esetén a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  felügyeleti díj többletet a  kötelezett kérelmére visszatéríti 

vagy más felügyeleti díjfizetési kötelezettségre számolja el, ha a  kérelem és a  befizetést igazoló iratok alapján 
megállapítható, hogy a kötelezett az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

 (3) A  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés okát, a  számlatulajdonos nevét és a  fizetési számlaszámot, ahová 
a  kötelezett a  visszatérített összeg kiutalását kéri. A  felügyeleti díj visszatérítését a  szerencsejáték-felügyeleti 
hatóság hatvan napon belül a kötelezett által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással teljesíti.

2. Az igazgatási-szolgáltatási díj

4. §  A kérelmező
a) sorsolásos játék engedélyezési eljárása esetén a  játéktervben megjelölt nyereményalap 0,5 ezreléke, de 

legfeljebb 10 millió forint,
b) totalizatőri rendszerű fogadás engedélyezési eljárása esetén a  költségvetésben meghatározott 

nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint,
c) bukmékeri rendszerű fogadás engedélyezési eljárása esetén a  költségvetésben meghatározott tiszta 

játékbevétel 2 ezreléke, de legfeljebb 1 millió forint,
d) játékkaszinó engedélyezési eljárása esetén játékasztalonként 20 ezer forint és pénznyerő automatánként 

2 ezer forint, teremjátékonként 500 ezer forint, e  játékeszközöket közvetlenül nem érintő engedélyezési 
jóváhagyási eljárás esetén 200 ezer forint, az Szjtv. 27/E. §-a szerinti jóváhagyási eljárás esetén 10 ezer forint, 
de I. kategóriás játékkaszinó esetén legfeljebb 40 millió forint, II. kategóriás játékkaszinó esetén pedig 
legfeljebb 1 millió forint,

e) kártyaterem engedélyezési eljárása esetén kártyaasztalonként 18 ezer forint,
f ) a távszerencsejáték-szervezés engedélyezéséért 10 millió forint,
g) az  online kaszinójáték engedélyezéséért a  játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel 

egyidejűleg benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint,
h) a  távszerencsejáték játéktervétől való, az Szjtv. 29/F. § (8) bekezdése szerinti ideiglenes eltérésre vonatkozó 

kérelem esetén 200 ezer forint,
i) a  szerencsejáték-szervezői tevékenységi engedélynek kizárólag az  Szjtv. 1.  § (5a)–(6d)  bekezdésével, 29/I.  § 

(2) és (2a)  bekezdésével, 37.  § 32.  pontjával és a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság elnökének a  felelős 
játékszervezés részletes szabályairól szóló rendeletével összefüggő módosítása iránti eljárásért kérelmenként 
5000 forint,

j) a  kizárólag a  távszerencsejáték és online kaszinójáték játékterve Szjtv. 29/F.  § (5)  bekezdése szerinti 
módosításának jóváhagyására vonatkozó eljárás esetén kérelmenként 21 000 forint,

k) a  kizárólag az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló SZTFH rendelet szerinti közös játékosi egyenleg kialakításához szükséges 
játékterv módosítása iránti eljárás esetén kérelmenként 6500 forint,

l) az Szjtv. 13. § (5) bekezdése szerinti játékminősítési kérelem benyújtása esetén 42 000 forint
igazgatási-szolgáltatási díjat fizet.
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5. §  A szerencsejáték-szervező tevékenységre jogosító engedély iránti, továbbá a  játékterv módosítására irányuló 
kérelem benyújtásával egyidejűleg – külön felhívás nélkül – az  igazgatási-szolgáltatási díjat a  kérelmező 
készpénzátutalási megbízással vagy átutalással fizeti meg.

6. § (1) Az  igazgatási-szolgáltatási díjat kérelmenként külön-külön kell a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság Magyar 
Államkincstár által vezetett 10032000-00362887-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája javára 
megfizetni. Az  átutalási megbízás közlemény rovatába a  szerencsejáték igazgatási-szolgáltatási díj megjegyzést, 
valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.

 (2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az igazgatási-szolgáltatási díjat kérelmenként tartja nyilván.
 (3) Az  igazgatási-szolgáltatási díj számítása, megfizetése, nyilvántartása és elszámolása a  4.  § a)–c)  pontja szerinti 

esetben 1000 forintra kerekítve történik. Az igazgatási-szolgáltatási díj 1000 forintra kerekített összegét az általános 
kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni.

 (4) Az  ügyfél által megfizetett igazgatási-szolgáltatási díjat a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság visszatéríti, 
ha  a  közigazgatási hatósági eljárásban hozott érdemi döntést a  bíróság – új eljárásra kötelezés mellőzésével – 
megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi.

7. §  Hatályát veszti az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 73. § (2) bekezdése és 74–75. §-a.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
a hites bányamérőről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1b)  bekezdés 24. és 30.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hites bányamérő az a személy lehet, aki
a) az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

és
b) nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel az rendelkezik, aki

aa) alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és 
geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,

ab) mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és 
térinformatikai mérnöki vagy

ac) egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy 
építőmérnöki

 szakképzettséggel rendelkezik,
b) szakmai gyakorlattal az  rendelkezik, aki az  a)  pont szerinti szakképzettség megszerzését követően 

bányaüzemnél vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább négy év 
bányamérési gyakorlatot szerzett.
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 (2) Annak, aki az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettsége mellett 
ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezik, az (1) bekezdés b) pontjától eltérően csak két év bányamérési 
gyakorlatot kell igazolnia.

 (3) Mélyműveléses bányában hites bányamérői tevékenységet az  végezhet, aki az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szakmai gyakorlatot mélyműveléses bányában szerezte.

 (4) Szakmai gyakorlati időként a  szakmai képesítések megszerzését követően, az  adott bányászati szakterületen 
eltöltött idő vehető figyelembe. A  különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell 
figyelembe venni.

 (5) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
 (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:

a) az igazolást kérő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) lakcímét,
ac) által betöltött munkakör és a  végzett tevékenység, illetve az  álláshelyén ellátott feladatok 

megnevezését,
b) a munkakörben, álláshelyen töltött idő naptári időtartamát, és
c) a munkáltató vagy foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

 (7) Ha a  gyakorlati idő megszerzése nem munkaviszonyban történt, akkor az  (5)  bekezdés szerinti igazolásként 
az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodást kell benyújtani.

 (8) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval 
vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja az adott bányászati 
szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a  (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott 
adatokat.

3. § (1) A  hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és 
mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a  továbbiakban: szakterület) a  Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet) kell megtenni. A  szénhidrogén szakterülethez tartozik  
– a földgáz szállítás kivételével – a szénhidrogén csővezetékes szállítás.

 (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait és
b) a szakterület megnevezését.

 (3) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát és
b) a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot.

4. §  A hites bányamérő az  általa felügyelt bányák vagy bányavállalkozói jogosultság nélküli, korábbi bányaműveletek 
bányatérképét vagy részletét, a  bányatérképekből levezetett vagy önállóan készített térképet (vázlatot, rajzot), 
valamint bányamérésből származó adatot is hitelesíthet.

5. § (1) A hites bányamérők nyilvántartása – a bányászatról szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza:
a) a bejelentés iktatási számát és időpontját,
b) a hites bányamérő nyilvántartásba vételének sorszámát,
c) a hites bányamérő szakterületének megnevezését, és
d) a tevékenység befejezésének időpontját.

 (2) A nyilvántartásból a bányafelügyelet törli a hites bányamérőt, ha
a) a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen vagy a bányafelügyelet végleges döntéssel 

eltiltotta,
b) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,
c) meghalt, vagy
d) bejelentette a tevékenység befejezését.
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6. § (1) Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
 (2) A  közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az  egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek az  azokban 
meghatározott határidőig hatályban maradnak.

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

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és o)  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

I. FEJEzET

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: Szabályzat) hatálya a
a) földtani vagy bányászati célú kutatásra – a  szénhidrogén-bányászati célú mélyfúrások kivételével –, 

valamint a geotermikus energia kinyerésére szolgáló vertikális zárthurkú kollektorok elhelyezésére szolgáló 
mélyfúrásra, és

b) mélyfúrás engedélyesére, valamint a  mélyfúró berendezést üzemeltető, karbantartó és hibaelhárító 
szervezetekre terjed ki.

 (2) A  mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatokra e  rendelet 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 (3) Ha a  mélyfúrás túlnyomásos (nem hidrosztatikus nyomású), vagy 60 °C-nál magasabb réteghőmérsékletű, vagy 
szénhidrogén tartalmú réteget harántol, akkor a Szabályzat V. fejezetében foglaltak alkalmazandók.

 (4) A Szabályzat rendelkezései szempontjából nem tekintendő mélyfúrásnak:
a) a kézi erővel végzett fúrás,
b) a földalatti térségből végzett fúrás, valamint
c) olyan gépi erejű fúrás, amelynél a torony megengedett koronaterhelése nem haladja meg a 10 kN-t.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E Szabályzat alkalmazásában:
 1.  berendezés: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a fúrási telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító 

eszközök;
 2.  béléscső: a  kútba beépített, rendszerint cementtel befogott olyan cső, amely a  fúrólyuk méretének 

megtartására és a rétegek egymástól való elkülönítésére szolgál;
 3.  dinamikus körülmények: az  az állapot, amelynél a  fellépő erőhatások az  öblítő-folyadék körforgásával 

(cirkuláció fenntartása), vagy a  beépített szerszám mozgásával kiváltott dinamikus impulzus által 
érvényesülnek;

 4.  engedélyes: az  a  személy, aki a  fúrási tevékenység vagy létesítmény megvalósítására kiadott hatósági 
engedély jogosultja, aki az engedélyezett fúrási tevékenységet végzi, vagy az üzemeltetővel végezteti;
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 5.  fúrási telephely: a fúrási és kútmunkálati tevékenység során a berendezés, valamint a gépi és egyéb egységek 
telepítéséhez, működtetéséhez, az  anyagok tárolásához és az  adott tevékenység biztonságos végzéséhez 
szükséges kijelölt terület;

 6.  fúrókötél: a fúróberendezés fő emelőrendszerében használt acélsodrony kötél;
 7.  fúrólyuk: földtani közegben mélyített furat, amelyben annak mélyítése során annak biztosításához, 

az  esetleges kút kiképzéséhez, vagy a  kút átképzése, javítása, megszüntetése során a  kút funkciója 
ellátásához szükséges eszközöket elhelyezik;

 8.  fúrószerszám: forgatórúd, fúrócső-oszlop és súlyosbító oszlop a  fúróval, a  fúrólyukba beépített összes 
szerelvény;

 9.  kút: olyan létesítmény, amely a felszín alatti vizek kutatása, felszínre hozatala, kitermelése, megfigyelése vagy 
rétegben való elhelyezése érdekében létesült, vagy arra lett átképezve;

10.  kút (fúrólyuk) előélete: a  kútban (fúrólyukban) az  aktuális művelet előtt végzett beavatkozások 
dokumentumokkal rögzített adatai;

11.  kútkörzet: a kutat és az ott elhelyezett berendezéseket, eszközöket magában foglaló, elkerített terület;
12.  kútmunkálat: meglévő kút karbantartására, szerkezetének, funkciójának módosítására és a  réteg 

produktivitási jellemzőinek megváltoztatására irányuló munkálatok;
13.  lyukegyensúly: az  az állapot, amelynél a  fúrólyukban lévő fluidum nem áramlik át a  harántolt rétegekbe, és 

a harántolt rétegekből fluidum nem áramlik a fúrólyukba;
14.  mélyfúró berendezés: a  fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a  telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, 

kútjavító berendezés összefoglaló megnevezése;
15.  rendkívüli művelet: a  kiviteli tervben nem tervezett, a  kockázatelemzés alapján magas veszélyességi fokú, 

különleges művelet;
16.  réteg: közel egynemű felépítésű, meghatározott korú, közel azonos fizikai paraméterekkel bíró földtani 

képződmény;
17.  teherviselő elemek: a  mélyfúró berendezés szerkezeti elemei, amelyek önsúlyukon kívül a  fúrószerszám, 

a  béléscsőoszlop, a  geofizikai műveletnél használt eszközök együttes súlyát, járulékos terhét normál 
üzemmenetben és mentésnél viselik;

18.  túlnyomásos réteg: olyan réteg, amelynek nyomásgradiense 0,108 bar/m-nél nagyobb;
19.  szükségvilágítás: üzemzavar esetén az  üzemi világítás pótlására szolgáló tartalékvilágítás, a  berendezés 

körzetében való tájékozódás megkönnyítésére;
20.  üzemeltető: az a személy, aki a fúrási tevékenységet az engedélyes megbízása alapján végzi;
21.  várható legnagyobb kútfejnyomás: az a legnagyobb kútfejnyomás, amely a feltételezett rétegnyomás mellett 

a kútfejen annak zárt állapotában kialakulhat;
22.  zárásvizsgálat: a  kútfejszerelvények, a  fúrólyukba vagy kútba beépített béléscső vagy termelőcső speciális 

nyomáspróbája.

3. Személyi feltételek, munkavédelmi követelmények

3. §  A mélyfúró berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszámát, szakmai képesítését 
az üzemeltető utasításban állapítja meg.

II. FEJEzET
FúróBErENDEzéSEk TElEpíTéSE

4. Mélyfúrótelep

4. § (1) A  mélyfúró berendezés egyes telepített egységeinek, valamint az  üzemeltetéshez szükséges eszközök helyének 
kijelölésére az üzemeltető berendezés típusonként telepítési vázlatot készíttet.

 (2) A fúrótorony esetleges dőléséből fakadó veszélyek megelőzésére az üzemeltető intézkedéseket tesz.

5. § (1) A  fúrási telephelyet (a továbbiakban: telephely) úgy kell kialakítani, hogy a  kiömlő, vagy tartályban vagy 
gödörben tárolt folyadék a  felszíni és felszín alatti vízkészleteket, továbbá a  mezőgazdasági rendeltetésű földeket  
ne szennyezze.
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 (2) A  telephelyen keletkező szennyező anyagok felszíni víz medrébe, partjára, folyó vagy vízfolyás hullámterébe nem 
helyezhetők el.

 (3) A telephely határán – az odavezető utak mentén – az illetéktelenek számára táblával kell jelezni a telephelyre való 
belépés tilalmát.

 (4) Lakott területen belül a telephelyet körül kell keríteni, és az erre figyelmeztető táblákkal meg kell jelölni.
 (5) A  telephelyen gondoskodni kell a  rendszeres járásra szolgáló útvonalakat keresztező csővezetékek, kábelek 

mechanikai védelméről.
 (6) A telephelyen minden 0,25 m-nél mélyebb gödör, árok esetében gondoskodni kell a véletlen belépés, -beesés elleni 

védelemről.
 (7) A mélyfúró berendezés elszállítását követően a gödröket fel kell tölteni, és a terepet eredeti jellegének megfelelően 

helyre kell állítani.

5. Mélyfúró berendezés

6. § (1) A  fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél csak a  gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozattal vagy a mellékletben 
előírt vizsgálatok alapján kiadott mélyfúrási alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező mélyfúró berendezés 
használható.

 (2) A  fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél használt eszközöket, berendezéseket úgy kell méretezni, 
kiválasztani, hogy a rendeltetésszerű használatuk során fellépő igénybevételnek biztonsággal megfeleljenek.

 (3) A  fúrótorony felbillenés elleni biztonságának – kikötés nélkül – 33 m/s talajszinti szélsebességet feltételezve, 
1,5-szeresnek kell lennie. A  kikötőelemek az  ún. kihorgonyzott típusú fúrótorony esetében a  felbillenés elleni 
biztonság számításánál figyelembe vehetők.

6. Padozatok, lépcsők

7. § (1) A  fúrótorony mellett, a  toronykapu felőli oldalon – ha munkapadozaton dolgoznak – csőpadot és a  csövek 
behúzatására csőhidat kell készíteni. 2 m-nél magasabb munkapadozat esetén a  csőhíd ferde szakaszán,  
ha azon a  feljárás megengedett, keresztléces járórészt kell kiképezni, és a  feljárót a  közlekedési oldalon  
kétsoros védőkorláttal és 0,1 m magas lábléccel kell ellátni.

 (2) A csöveket elgurulás ellen biztosítani kell.

7. Villamosság és világítás, tűzvédelem

8. § (1) A mélyfúró berendezés villamos berendezéseinek kiválasztására, telepítésére, felújítására vagy bővítésére villamos 
kivitelezési tervet (a továbbiakban: VT) kell készíteni.

 (2) Villamos berendezést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az  üzemeltető által jóváhagyott terv alapján 
lehet létesíteni, telepítését megkezdeni.

 (3) A  megfelelőség tanúsítására keletkezett dokumentumokat az  üzemeltető a  villamos berendezés és a  villamos 
szerkezet teljes élettartama alatt megőrzi.

 (4) Az  üzemeltető a  villamos berendezés üzemeltetésére utasítást készít, amely tartalmazza a  villamos berendezés 
műszaki leírását, az  üzemeltetéshez szükséges dokumentáció felsorolását és az  ezek elhelyezésére vonatkozó 
előírásokat. Az  utasításban rögzíteni kell a  kezelés, az  üzem közbeni és az  ellenőrzések során elvégzendő 
tevékenységek részletezését, menetét, gyakoriságát, valamint ezek személyi és tárgyi feltételeit, fel kell sorolni 
a  villamos berendezés karbantartásakor, meghibásodásakor elvégzendő tevékenységeket és magatartási 
szabályokat.

 (5) A  villamosbiztonsági felülvizsgálatot és a  szerelői ellenőrzést olyan személy végezheti, aki erre az  üzemeltetőtől 
megbízást kapott.

 (6) A villamosbiztonsági felülvizsgálatokról, valamint a szerelői ellenőrzésekről készített jegyzőkönyveket az üzemeltető 
a berendezés teljes élettartama alatt megőrizi.

 (7) Szükségvilágításként hordozható, a VT-ben meghatározott védelmi módú villamos kézilámpák is alkalmazhatók.
 (8) A fúrótorony villámvédelmét biztosítani kell.
 (9) Az  üzemeltető a  tevékenység tűzvédelmére köteles tűzvédelmi utasítást készíttetni, azt az  érdekelteknek kiadni,  

és annak végrehajtását ellenőriztetni.
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8. Emelő- és forgató-berendezés, kulcsok

9. § (1) A koronacsigasort elmozdulás ellen rögzíteni kell.
 (2) A használatos kötél átmérőjének meg kell felelnie a korona- és szállítócsigasor kötéltárcsája horonyméretének.
 (3) A teherviselő elemeket úgy kell megválasztani, hogy a névleges teherbírás a kivételesen megengedett terhelésnek 

legalább 1,25-szorosa legyen.
 (4) Csak minőségi bizonyítvánnyal (műbizonylattal) ellátott teherviselő elemek használhatók.
 (5) Az emelőmű fékberendezésének statikus és dinamikus körülmények között is bármely helyzetben meg kell tartania 

a fúrócső és a béléscső-oszlop maximális súlyát, és alkalmasnak kell lennie a fokozatos fúróterhelés biztosítására.

10. § (1) A gépkulcsot kiakadás ellen biztosítottan, legalább 12 mm átmérőjű, műbizonylattal rendelkező acélsodronykötélre 
kell felfüggeszteni, és ellensúllyal ki kell egyensúlyozni, vagy egyéb módon kell biztosítani a gépkulcs függőleges 
mozgathatóságát. Hidraulikus vagy levegős mozgatás esetén az  alsó állásban a  gépkulcs nem közelítheti meg  
20 cm-nél jobban a padlózatot.

 (2) A gépkulcs ellensúlyának szabad mozgása legfeljebb 2 m lehet. Az ellensúlyt körül kell keríteni, vagy vezetőcsőben 
kell elhelyezni.

 (3) A gépkulcsot egymástól eltérő hosszúságú, kettős acélsodrony ellenkötéllel vagy lánccal ki kell kötni a toronylábhoz, 
vagy más erre a célra kialakított rögzítési ponthoz. Az ellenkötél vagy lánc szakítóereje nagyobb kell, hogy legyen, 
mint a gépkulcs-kötélé.

 (4) A  véletlen érintés veszélyének kitett mozgó géprészeket – az  emelőmű orsója, a  forgató-asztal, a  forgatófej és 
a fúrószerszám kivételével – burkolni kell, vagy korláttal kell elkeríteni.

11. § (1) A  fúrókötelet az  emelőmű dobjához kötélvég-rögzítővel rögzíteni kell. Az  emelőmű dobján a  szállítócsigasor  
legalsó állásakor 30 kN húzóerőig legalább 4 kötélmenetnek, 50 kN húzóerőig legalább 6 kötélmenetnek,  
50 kN húzóerő felett legalább 8 kötélmenetnek kell lennie.

 (2) A holtkötélágat törésmentesen kell hozzáerősíteni a toronylábhoz vagy a rögzített holtkötéldobhoz. Toronylábhoz 
való rögzítés esetén legalább 6 szorítókengyelt, holtkötéldob alkalmazása esetén két tartalék kötélmenet mellett 
befogófejet, vagy legalább 3 szorítókengyelt kell használni úgy, hogy a kötél feszes ága azok vájatában feküdjön.

 (3) A  holtkötélág lekötését úgy kell végezni, hogy a  fúrókötél üzem közben ne érjen a  fúrótorony fém-,  
és fa alkatrészeihez.

 (4) Mozgócsigasor nélküli fúróberendezésnél, törésmentesen 50 kN kötél-húzóerőig a  kötélvéget legalább  
3,50 kN felett legalább 6 db szorítókengyellel, vagy műbizonylattal ellátott kötélvég-rögzítővel kell a  teherviselő 
szerszámokhoz erősíteni.

12. § (1) Az emelőhorog, és a szállítószék biztonsági reteszét az összekapcsolás után azonnal zárni kell.
 (2) Az emelőművet csak akkor lehet üzemben tartani, ha

a) a fékberendezés üzemképes,
b) a  feltekercselődő fúrókötél nem közelíti meg a  dobkarima peremét a  kötélátmérő 2,5-szeresénél kisebb 

távolságra, vagy az a kiugrás ellen egyéb módon biztosított,
c) 18 m-nél magasabb, mozgócsigasorral ellátott fúrótoronynál a  végállás-kapcsoló, vagy végállás-jelző 

az  emelőművet a  mozgócsigasornak a  koronacsigasorba való ütközése előtt legalább 1 m távolságban  
képes megállítani, és erre kellő időben fény- vagy hangjelzést adni, és

d) kezelője állandóan mellette tartózkodik.
 (3) Emelőművel személyt szállítani nem lehet.
 (4) Nem lehet az emelőmű kenését, javítását üzemeltetés közben végezni.

9. Kötelek, láncok

13. § (1) Fúrókötélként műbizonylattal rendelkező acél sodronykötelet kell használni.
 (2) A  fúrókötél névleges szakítóereje a  normális üzemmenetben megengedett legnagyobb statikai terhelésnek 

legalább 3,0-szorosa, az esetenkénti (kivételes) csúcsterheléskor várható legnagyobb statikai terhelésnek legalább 
2-szerese kell, hogy legyen.
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 (3) A  fúrókötelet le kell cserélni, ha a  kötélen maradandó alakváltozást, pászmakinyomódást, hirtelen keresztmetszet 
változást észleltek, vagy a kötél bármely 1 m-es szakaszán
a) a szakadt elemi szálak száma eléri az összes elemi szálak 15%-át, vagy
b) egy pászma elemi szálainak 30%-át.

14. § (1) Behúzó-kötélként műbizonylattal rendelkező növényi rost- vagy műszálkötelet kell használni.
 (2) A  behúzó-kötél névleges szakítóereje legalább 6-szorosa kell, hogy legyen a  megemelt vagy vontatott tárgy 

súlyának.
 (3) Új növényi rost- vagy műszál behúzó-kötél a  vele legalább azonos teherbírású acélsodronykötéllel 

meghosszabbítható. Az összekapcsolásnál mindkét kötélben kötélszívet kell alkalmazni, és a két kötélvéget vissza 
kell fonni. Az így toldott kötelet terhelési próbának kell alávetni.

 (4) Mind a behúzató, mind a gépkulcs-kötélnek és láncnak csomómentesnek kell lennie.
 (5) Ki kell cserélni

a) a behúzató-, és gépkulcs-kötelet, ha foszlott, vagy egy pászmája elszakadt,
b) a  láncot, ha repedt vagy deformálódott, és ha valamelyik láncszemének kopása az  anyagvastagság  

20%-át meghaladja.

10. Szivattyúk, öblítő-, illetve nyomórendszerek

15. § (1) A szivattyú mozgó alkatrészeit (lendkerék, ékszíjtárcsa, ékszíjak vagy láncok) a véletlen érintés ellen védőburkolattal 
vagy korláttal kell ellátni.

 (2) Szivattyút indítani csak akkor lehet, ha a kezelő meggyőződött arról, hogy a szivattyú mozgó részeinek közelében 
senki sem tartózkodik.

 (3) Működő szivattyún javítást végezni – a tömszelence utánhúzását kivéve – nem lehet.

16. § (1) A  szivattyú nyomócsonkja után biztonsági szelepet kell felszerelni, amelynek teherbírása nem haladhatja meg 
az alkalmazott hengerbetétre megengedett legnagyobb nyomásból számított értéket.

 (2) A  hidraulikus meghajtású iszapszivattyúknál a  hidraulikus rendszer biztonsági szelepe helyettesítheti a  szivattyú 
nyomócsonkja után beépítendő biztonsági szelepet.

 (3) A  biztonsági szelepet rögzített lefúvató vezetékkel kell felszerelni, és úgy kell elhelyezni, hogy a  lefúvó 
folyadéksugár senkit ne veszélyeztessen.

17. § (1) Az  öblítőrendszert úgy kell kialakítani, hogy névleges nyomása a  használni tervezett szivattyúval létesíthető 
legnagyobb üzemnyomásnak legalább 1,25-szorosa legyen.

 (2) A nyomóvezetéket rögzíteni kell.
 (3) Az  öblítőtömlő egyik végét a  toronyfőtartóhoz (toronyláb, toronygyertya) vagy a  berendezés alvázához, a  másik 

végét pedig az öblítőfej testéhez kell rögzíteni, amit 60 bar maximális nyomás alatt 6 mm-es lánccal, 60 bar feletti 
maximális nyomásnál 9,5 mm-es lánccal, vagy legalább 10 mm átmérőjű acélsodronykötéllel kell végezni.

 (4) Toldott vagy meghibásodott tömlőt használni nem lehet.

18. § (1) Az  öblítőrendszerbe technikailag indokolt helyeken elzáró szerelvényt, nyomásmérőt, 60 bar üzemi nyomás felett 
nyomáskiegyenlítőt kell beépíteni. A nyomásmérőt úgy kell elhelyezni, hogy a fúrómester álláshelyéről leolvasható 
legyen.

 (2) A  mélyfúrás megkezdése előtt a  berendezés iszapszivattyúit és az  öblítőrendszert – ha az  öblítőnyomás 
a  60 bar értéket meghaladja – az  iszapszivattyúval létesíthető legnagyobb nyomással 10 percen keresztül 
víznyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba eredményét fel kell jegyezni a fúróberendezés naplójába.

 (3) A víznyomáspróbát követő nyomásmentesítés csak szabályozható elzáró szerkezeten keresztül végezhető. Nyomás 
alatt álló rendszert megbontani nem lehet.
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11. Műszerek

19. § (1) A  fúró-, lyukbefejező- és kútjavító berendezések műszereinek karbantartását, javítását arra kioktatott személy 
jogosult végezni.

 (2) Nyomásmérésre a  szivattyú nyomókörében uralkodó maximális nyomásnak megfelelő, műbizonylattal rendelkező 
nyomásmérőt kell használni.

 (3) A  nyomásmérő olyan méréshatárú legyen, hogy az  engedélyezési nyomás a  műszer méréshatárának  
kb. 2/3 részébe essék.

III. FEJEzET
FúráSI MűVElETEk

12. Tervek

20. § (1) A  mélyfúrás kivitelezéséhez szükséges fúrási alapgeológiai, műszaki-biztonsági adatokat, követelményeket 
a geológiai-műszaki tervben (a továbbiakban: geo-műszakiterv) kell meghatározni.

 (2) A geo-műszakiterv tartalmazza különösen:
a) a fúrás azonosítási adatait, teljes nevét, jelét, koordinátáit és jellegét,
b) a fúrás tervezett mélységét, szakaszonkénti átmérőjét és a szakasz hosszát,
c) a rétegsort, benne az iszapveszteséges rétegek mélységét, a korbeosztást,
d) a fúrás során tervezett szelvényezéseket,
e) a béléscsőoszlopok beépítési mélységét, azok átmérőjét,
f ) a tervezett szűrők helyét, méretét, a tömszelencék elhelyezési mélységeit,
g) a cementpalástok magasságát, és
h) a béléscső zárásvizsgálatok (próbanyomások) tervezett értékét, a leürítési korlátozásokat.

 (3) Béléscsövezett furat esetén a cementpalástot a rétegek közötti átfejtődés kizárására figyelemmel úgy kell tervezni, 
hogy:
a) a kezdő és a biztonsági béléscsőoszlopok felszínig legyenek cementezve,
b) a  következő béléscsőoszlopok cementpalást magasságának meg kell haladnia a következő lyukszakasz 

hosszának 10%-át, de legalább 50 m legyen, valamint
c) ha a béléscsőoszlop kőolajat vagy földgázt tartalmazó réteget fed, és a rétegeket cementpalásttal különítik el, 

a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelső tároló réteg fölé érjen.
 (4) Béléscső elhelyezése nélküli furat esetén meg kell határozni a  furatot teljes hosszában feltöltő tömítő anyag 

összetételét és elhelyezésének módját.

21. §  A lyukmélységnek a fúrószerszám ültetési szintjéhez viszonyítva állandóan ismertnek kell lennie.

13. Ki- és beépítési munkák

22. § (1) Fúrócsőkötéseket forgatóasztallal meghúzni vagy bontani csak olyan berendezéseknél lehet, ahol a  gépkönyv 
szerint a berendezés erre alkalmas.

 (2) Fúrócső emeléssel vagy süllyesztéssel egyidejűleg menetet bontani vagy meghúzni nem lehet.
 (3) Ha a  forgatóasztal nem üzemel, a  forgórészét elfordulás ellen biztosítani kell, vagy ha nincsen a  helyén, a  nyílást 

 le kell fedni.

23. § (1) Gépkulccsal a  forgatóasztal felett csak az ellensúly szabad mozgása által lehetővé tett magasságig lehet dolgozni. 
160 cm-nél nagyobb magasságban való munkavégzéshez a munkapadozatot fel kell magasítani.

 (2) A  csőkötés bontásakor és meghúzásakor a  gépkulcs-kar ellenkötéllel nem védett hatósugarában tartózkodni  
nem lehet.

 (3) Az üzemen kívüli gépkulcsot ki kell kötni.
 (4) Kézi csőkulcsot csak kézi erővel lehet meghúzni.
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24. § (1) A  csúsztatott csővéget menetvédővel kell ellátni, vagy a  csőmegakadás ellen alkalmas eszközt kell biztosítani. 
A csőhídon csöveket tárolni nem lehet.

 (2) A fúró- és termelőcső beépítésekor – fagyveszély esetén – ellenőrizni kell, hogy a csőben jégdugó nem képződött-e. 
Olyan csövet, amelyben jégdugó van, beépíteni nem lehet.

 (3) A fúrólyukba csak olyan szerszám építhető be, amelynek mérete és anyagminősége ismert, és amelyhez megfelelő 
mentőszerszám rendelkezésre áll, vagy készíthető.

14. Fúrási geofizikai műveletek

25. § (1) A fúrólyukban a szelvényezést csak a fúrólyuk nyugalmi állapotában lehet megkezdeni.
 (2) Ha a szelvényezés közben a fúrólyuk gázosodni kezd, és az egyensúlya megbomlik, a szelvényezést haladéktalanul 

abba kell hagyni és a műveleti utasításban előírtak szerint kell eljárni.
 (3) A  műszer leeresztése és felhúzása közben – a  kábel hosszának mérését kivéve – a  csörlő és a  fúrólyuk között 

tartózkodni nem lehet.
 (4) A  fúrólyukba csak olyan geofizikai eszközt lehet leengedni, amelynek a  mentőszerszámhoz való csatlakoztatása 

biztosított.

15. Rendkívüli műveletek

26. § (1) Mentési munkálatoknál csak a mentéshez szükséges személyzet lehet jelen.
 (2) Ha a megszorult szerszámot a berendezés mozgócsigasorával kifejtett húzással akarják menteni, a mentési munka 

megkezdése előtt terhelésmérőt kell felszerelni.
 (3) Fúró- és mentőcső kézi szerszámmal való összecsavarásánál a  lecsavaró kulcsot úgy kell a  mentőcső-toldatra 

helyezni, hogy a kulcs esetleges visszapördülésekor az ott dolgozókat ne veszélyeztesse.

27. § (1) Az üzemeltető az üzemzavarok bekövetkezése esetén elvégzendő feladatokat utasításban szabályozza. Az utasítás 
alapján a munkavállalókat ki kell oktatni, és meg kell határozni az üzemzavar elhárítási gyakorlatok intervallumát, 
az üzemzavarok jelentésének rendjét.

 (2) A  mentési munkákat csak az  üzemeltető által megbízott, mentési gyakorlattal rendelkező felügyelő személy 
irányíthatja. A  mentési munkák során a  mentéssel kapcsolatos utasítás csak a  mentést irányító felügyelő személy 
tudtával adható ki.

 (3) Az  üzemzavar bekövetkezését, körülményeit, a  felszámolás érdekében tett intézkedéseket, azok végrehajtását 
a kivitelezési naplóban (napi jelentés) rögzíteni kell.

28. § (1) Ha a  mélyfúrás során a  fúrólyuk nyugalmi állapota megbomlott, a  mélyfúrást azonnal abba kell hagyni, és  
meg kell kísérelni a lyukegyensúly helyreállítását.

 (2) Szénhidrogén beáramlás esetén a  fúrólyuk biztonságba helyezését követően a  Kőolaj- és Földgázbányászati 
Biztonsági Szabályzat előírásai szerint lehet a munkát folytatni.

29. § (1) A  kút kiképzése után a  kútkörzetet úgy kell kialakítani, hogy az  a  későbbiek során mélyfúró berendezéssel 
megközelíthető legyen.

 (2) Az  engedélyes köteles gondoskodni a  kutak biztonságos állapotának megőrzéséről, az  illetéktelen beavatkozás 
(fizikai) megakadályozásáról.

 (3) Az  ideiglenesen felhagyott, nem üzemelő kutak biztonságba helyezését és rendszeres ellenőrzését az  engedélyes 
által jóváhagyott terv alapján kell kivitelezni, és dokumentálni.
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IV. FEJEzET
EllENőrzéS, NyIlVáNTArTáSOk

16. Ellenőrzés

30. § (1) A telephelyet és a mélyfúró berendezés állapotát, működését rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzések rendjét, 
terjedelmét, módját, szintjét és gyakoriságát az üzemeltető utasításban állapítja meg.

 (2) A  fúrást és a  kútmunkálatokat csak akkor lehet megkezdeni, ha az  üzemeltető által megbízott felügyelő személy 
(a  továbbiakban: felügyeletet gyakorló személy) a  mélyfúró berendezést felülvizsgálta, és megállapította,  
hogy az  a  vonatkozó előírásoknak és engedélyekben foglaltaknak megfelel, és ezt a  napi jelentésbe, építési 
engedélyhez kötött tevékenység esetén az  építési naplóba (a továbbiakban: napi jelentés) bejegyezte, aláírásával 
igazolta.

 (3) A berendezéseket a felügyeletet gyakorló személy negyedévenként legalább egyszer ellenőrizni köteles.
 (4) A felügyeletet gyakorló személy

a) a  fúrótornyot, az  emelőművet, a  fékberendezést, valamint a  koronacsigasort (üzempróbával egybekötve) 
negyedévenként legalább egyszer, a  megengedett koronaterhelésnél nagyobb igénybevétel előtt és után, 
továbbá gáz- vagy hévízkitörés után esetenként,

b) a  fúrókötél állapotát (50 m-enként 3 m hosszban letisztított, álló kötél mellett, az  elemi szálszakadások 
helyének és számának megállapítására), legalább havonta egyszer,

c) a  fékrendszerek működőképességét, a  tolózárak állásának helyességét és működőképességét, a  mozgó 
géprészek burkolását, a láncok megfelelőségét a műszak megkezdése előtt, valamint

d) 0,5 m/s kötélsebesség mellett a  fúrókötél állapotát, a  holtkötélág rögzítését, a  szállítószék, szállítókengyel, 
gépkulcsok, ékek, szerszámok kifogástalan állapotát a  napi első beépítés megkezdése előtt, de legalább  
2 naponként

ellenőrzi.
 (5) A  felügyeletet gyakorló személy az  ellenőrzések eredményét a  napi jelentésbe bejegyezi. A  helyszínen  

meg nem szüntethető hiányosságokat a felügyeletet gyakorló személy jelenti az üzemeltetőnek.

17. A megvalósítás során szükséges dokumentumok

31. § (1) Az üzemeltető a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzésről dokumentációt vezet.
 (2) A  létesítési engedélyt, az  engedélyezett tervet, az  (1)  bekezdésben meghatározott dokumentációt, 

a geo-műszakitervet és a 6. § (1) bekezdése szerinti okiratot a munkavégzés helyszínén kell tartani.
 (3) A Szabályzatban előírt minőségi bizonyítványokat az üzemeltető megőrzi a berendezés üzembentartásáig.

18. Napi jelentések

32. § (1) Az üzemeltető gondoskodik a napi jelentés naprakész vezetéséről.
 (2) A napi jelentésben a mélyfúrással, kútmunkálattal, vagy a mélyfúró berendezéssel kapcsolatos minden műveletet, 

fontos eseményt, intézkedést és adatot rögzíteni kell.
 (3) A  mélyfúró berendezés felügyeletét ellátó személy minden általa végzett ellenőrzés, felülvizsgálat tényét és 

eredményét, az  általa tett műszaki és egyéb intézkedést bevezet a  napi jelentésbe, és a  bejegyzést aláírásával 
hitelesíti.

 (4) A napi jelentésbe tett első bejegyzéssel rögzíteni kell az alkalmazott fúróberendezés és tartozékainak főbb adatait.
 (5) A  napi jelentést az  üzemeltető által kijelölt felügyeletet gyakorló személy a  helyszíni ellenőrzésekor, de legalább 

havonta egyszer felülvizsgálja és a felülvizsgálat tényét aláírásával igazolja.

19. Megvalósulási dokumentáció

33. § (1) Az engedélyes a megvalósult fúrásokról, a lefúrt kutakról, az elvégzett kútmunkálatokról dokumentációs rendszert 
működtet. A mélyfúrás/kút dokumentációja legalább a következőket tartalmazza
a) az építési naplót (napi jelentés),
b) a mélyfúrás/kút szerkezetére vonatkozó adatokat,
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c) a  béléscsövek és termelőcsövek átmérőjét, hosszát, anyagfokozatát, falvastagságát, a  kútfejszerelvények 
(kútelzáró szerelvények) típusát, méretét, nyomáshatárát,

d) a cementpalástok adatait,
e) a mélyfúrásban/kútban lévő nyitott szakaszokat, perforációk és cementdugók helyét,
f ) a beépített szerelvények adatait,
g) a beépített anyagok és szerelvények megfelelőségének tanúsítványait, és
h) üzemeltetői nyilatkozatot a terveknek és az előírásoknak megfelelő kivitelezésről.

 (2) Béléscsövezetlen fúrások esetében az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.
 (3) A mélyfúrás dokumentációját a mélyfúrás felszámolásáig az engedélyes megőrizi.

V. FEJEzET
TúlNyOMáSOS, 60 °C-Nál MAgASABB hőMérSéklETű közEgET, VAgy SzéNhIDrOgéNEkET 
TArTAlMAzó réTEgEkET hAráNTOló MélyFúráSOk kIVITElEzéSE

20. Tervek

34. §  A geo-műszakiterv a 20. §-ban előírtakon túlmenően tartalmazza:
a) a fúrási szakaszonként várható legnagyobb réteg- és kútfejnyomást és hőmérsékletet,
b) a magfúrások helyét és hosszát,
c) fúrási szakaszonként az öblítőfolyadék fő jellemzőit és típusát,
d) a béléscsőoszlopok falvastagságát és anyagminőségét, a szilárdsági méretezési számítást,
e) a várható rétegtartalmakat,
f ) a kútpálya jellemző adatait, és
g) a várható horogterhelést.

21. Béléscsövezés

35. § (1) Túlnyomásos (nem hidrosztatikus), vagy 60 °C-nál magasabb réteghőmérsékletű, vagy szénhidrogén tartalmú 
rétegek harántolásához használandó lyukelzáró szerkezetek horgonyzására biztonsági, a  tárolórétegek végleges 
biztosítására termelési béléscsőoszlopot kell beépíteni.

 (2) Ha a biztonsági béléscsőoszlop alatti nyitott lyukszakasz hossza vagy állékonysága, a fedőrétegek nyomásviszonyai 
vagy műszaki nehézségek azt indokolják, technikai béléscsőoszlopot kell alkalmazni.

 (3) Ismert területen a biztonsági béléscsőoszlop beépítésének mélységét a tényleges földtani és műszaki viszonyokat 
figyelembe véve kell meghatározni úgy, hogy a beépített béléscsőoszlop biztosítsa a harántolt rétegsor védelmét, 
valamint a fúrás zavarmentes továbbmélyítését.

 (4) Ismeretlen területen a biztonsági-, vagy a technikai béléscsőoszlopot úgy kell beépíteni, hogy alsó vége
a) 550 m-nél kisebb mélységben lévő szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű víz-) tároló réteg 

esetén a tároló rétegtől 100 m-nél ne legyen nagyobb távolságra,
b) 550 m-nél nagyobb mélységben lévő szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű víz-) tároló 

réteg esetén legalább 500 m mélységben legyen.
 (5) A  béléscsőoszlopot háromtengelyű – húzás, külső- és belső nyomás – feszültségi állapotra kell méretezni. Ennek 

során legalább a következő biztonsági tényezőkkel kell számolni:
a) húzás esetére: 1,3,
b) külső nyomásra: 1,125,
c) belső nyomásra: 1,125.

 (6) A  cementpalástot a  II. fejezetben előírtakon túlmenően úgy kell tervezni, hogy ha a  béléscsőoszlop túlnyomásos, 
vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű, vagy szénhidrogéneket tartalmazó réteget zár ki, és a  rétegeket 
cementpalásttal különítik el, a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelső tároló réteg fölé érjen.

 (7) A  fúrólyukat a biztonsági béléscsőoszlop és minden további béléscsőoszlop elhelyezése után lyukfejszerelvénnyel 
kell biztosítani. A  lyukfejszerelvényt úgy kell kiképezni, hogy alkalmas legyen a  fúrólyuk elzárására, lefúvatására, 
feltöltésére, valamint a  csőközben fellépő nyomások mérésére és szabályozására. Ha a  biztonsági és termelő 
béléscsőrakat azonos, a béléscsőrakatot sarutól felszínig folyamatos cementpalásttal kell ellátni.
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22. Mélyfúrások és kútmunkálatok kivitelezése

36. § (1) Az  öblítőfolyadéknak (öblítő közegnek) olyan sűrűségűnek kell lennie, hogy statikus és dinamikus körülmények 
között is biztonsággal ellensúlyozza a rétegnyomást. Alul- és kiegyensúlyozott fúrásra az üzemeltető külön utasítást 
köteles készíteni.

 (2) Az  öblítőfolyadék sűrűségét és viszkozitását műszakonként legalább háromszor, a  60 °C-nál magasabb 
hőmérsékletű hévizet, vagy szénhidrogéneket tároló réteg harántolása előtt, és ilyen réteg észlelése esetén 
óránként kell mérni. A mérés eredményét a napi jelentésbe be kell jegyezni.

37. § (1) Kútmunkálatokat kútmunkálati kiviteli terv alapján lehet végezni.
 (2) A kútmunkálati kiviteli terv tartalmazza:

a) a kútmunkálat célját, leírását,
b) a  kút adatait (kútszerkezet, réteghőmérséklet, rétegnyomás, várható legnagyobb kútfejnyomás) és a  kút 

előéletére vonatkozó adatokat,
c) a  várható rétegtartalom megnevezését, mennyiségét és összetételét, különös tekintettel a  CO2 és  

H2S tartalomra,
d) a kútmunkálati folyadék típusát és sűrűségét,
e) a  munkálatok leírását (zárásvizsgálatok, szerszám-összeállítás, rétegmegnyitás, kútindítás, hozamvizsgálat, 

mintázások és rétegelzárás),
f ) az elvégzendő geofizikai méréseket,
g) az  alkalmazandó lyuk- és kútfejszerelvények, kitörésgátlók, biztonsági szerelvények, termeltető és lefúvató 

rendszerek főbb jellemzőit, valamint
h) a végleges kútszerkezetet.

 (3) A  kútmunkálatok megkezdése előtt a  termelőcsőben, a  csőközben, valamint a  kútfejre szerelt vezetékekben 
uralkodó nyomást ellenőrizni kell. A  kútfejszerelvényt megbontani csak a  termelő-, és béléscső-terek 
nyomásmentesítése után, vagy a kút elfojtását követően lehet.

23. Rendkívüli műveletek, kitörés elleni védelem

38. § (1) Az üzemeltető kitörésvédelmi utasítást készít, amelyben rendelkezik a fúrólyuk-, vagy a kútegyensúly megbomlása 
esetén követendő szabályokról, elvégzendő műveletekről, valamint a  különböző kútfej nyomásokhoz és 
tevékenységekhez tartozó kitörésgátló rendszerek kialakításáról. Az  utasítás alapján a  munkavállalókat  
ki kell oktatni, és a  teendőket a  mélyfúró berendezés felszerelése után, és a  kitörésgátló felszerelését követően 
gyakoroltatni kell.

 (2) Az engedélyes, vagy az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kitörések megelőzéséhez, felszámolásához és a kutak 
eloltásához szükséges feltételek adottak legyenek.

39. § (1) A gázt a fúrólyukból vagy kútból felszínre kerülő gázos folyadékot vagy gázt leválasztó berendezésen (szeparátor) 
keresztül, fáklya igénybevételével kell termeltetni, valamint lefúvatni és – ha éghető – fáklyán kell elégetni.

 (2) Ha a gáz elégetése a környezetre tűzveszélyt jelent, az üzemeltető utasítása szerint kell eljárni.

24. Megvalósulási dokumentáció

40. §  A mélyfúrás (kút) dokumentációja a 33. §-ban meghatározottakon túl legalább a következőket tartalmazza:
a) a harántolt közeg paraméterei,
b) a beépített szerelvények adatai,
c) a kútfej szerelvény nyomáshatára, típusa, valamint
d) a beépített anyagok és szerelvények megfelelőségének tanúsítványai.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	9.	szám	 515

VI. FEJEzET
záró rENDElkEzéSEk

41. §  Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

42. §  Az e  rendelet tartalmával megegyező rendelkezések 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. cikkében előírt egyeztetése 
megtörtént a 2010/129/HU bejelentés keretében.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet az 5/2022. (I. 24.) SzTFh rendelethez

Mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány, a mélyfúró berendezés felülvizsgálata, terheléspróbái

A. A mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány kiadásához szükséges dokumentáció tartalmi elemei

 1.  Műszaki leírás, a használat körének, módjának és feltételeinek megjelölésével.
 2.  Részletes műszaki rajz, amelyből a berendezés felépítése, működtetése egyértelműen megállapítható.
 3.  Használati, szerelési, szállítási, kezelési, karbantartási utasítás.
 4.  Villamos hajtású berendezés esetén a  berendezés kapcsolási vázlata, az  illetékes vizsgáló állomás szakvéleménye 

a védettségre és érintésvédelemre vonatkozólag.
 5.  A berendezés szilárdsági ellenőrző számítása, és a tervező nyilatkozata arról, hogy a teherviselő elemek az ellenőrző 

számítás alapján a tervezett igénybevételnek megfelelnek.
 6.  A  gyártó és az  összeszerelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  berendezés a  tervezett használat céljának 

megfelel.
 7.  Nem újonnan üzembe helyezett berendezés esetén üzemeltetői nyilatkozat a  berendezés korábbi használatával, 

a rendszeres felülvizsgálatokkal, a használat tervezett időtartamával kapcsolatban, illetőleg a szakértői felülvizsgálat 
jegyzőkönyve, amelyben a szakértő nyilatkozik az ismételt felülvizsgálat nélküli üzemben tartás időintervallumáról. 
A felülvizsgálatok eredményeit az üzemeltetői nyilatkozat részeként kell beterjeszteni.

 8.  A  berendezés tartozékát képező teherhordó elemek (koronacsigasor, mozgó csigasor, horog) műbizonylatai, vagy 
azt helyettesítő szakértői felülvizsgálatról szóló nyilatkozat.

 9.  Külföldi beszerzésű gép és berendezés esetén szükséges az  1–6.  pontokban felsoroltak hiteles magyar nyelvű 
fordítása azzal, hogy ez esetben a szilárdsági ellenőrző számítást a forrás megjelölésével kell mellékelni.

B. A mélyfúró berendezés felülvizsgálatának szempontjai

 1.  Az  acélszerkezet felülvizsgálata, korrózióvédelem, hegesztési varratok állapota és a  torony (árbóc) elemeinek 
deformációja szempontjából.

 2.  A torony terheléspróba a megengedett koronaterhelés 1,5-szeresével.
 3.  Egymással szerelés alkalmával kapcsolatba kerülő alkatrészek ápolása és állapotának vizsgálata (csapszegek, 

csavarkötések, ékkötések stb.).
 4.  Csúszó- és gördülőcsapágyak állapotának ellenőrzése, kötéltárcsák hornyainak méretellenőrzése.
 5.  Kötelek (állító, kihorgonyzó stb.) épségének ellenőrzése.
 6.  Az emelőmű fékberendezéseinek és tengelykapcsolóinak kopás- és szerkezeti felülvizsgálata.
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C. A mélyfúró berendezés terheléspróbájának menete

A terheléspróbára a torony (árbóc) dokumentációjában foglaltak az irányadók a következők figyelembevételével.
 1.  A  fúrótorony kivételesen megengedett koronaterhelése nem haladhatja meg a  torony megengedett 

koronaterhelésének 1,25-szörös értékét, a  kivételesen megengedett koronaterhelés nem okozhat a  tornyon vagy 
bármely alkatrészén maradandó alakváltozást.

 2.  A  fúrótorony terheléspróbájának időtartama 5 perc, a  próbaterhelés értéke a  megengedett koronaterhelés 
1,5-szerese (a próbaterhelésnek alávetett torony maradandó alakváltozást nem szenvedhet).

 3.  A  fúrótorony megengedett koronaterhelését a  koronán várható legnagyobb statikai terhelés (mozgócsigasor, 
szállítóhorog, öblítőfej, fúrókötél és fúrószerszám és a  béléscsőoszlop levegőben mért súlya) alapján kell 
meghatározni (fúrószerszámnak kell tekinteni az  öblítőfejhez csatlakozó forgatórudat, fúrócsőoszlopot, 
súlyosbítókat a kőzetbontó szerszámmal együtt, valamint ezek lyukba épített összes szerelvényét és tartozékát).

 4.  A fúrótorony próbaterhelési értéke nem haladhatja meg a torony névleges terhelését (a gyártó által meghatározott 
legnagyobb érték).

 5.  A  fúrótorony próbaterhelése csak az  A/7.  pontban előirányzott felülvizsgálatok kielégítő eredménye esetén 
végezhető el.

 6.  Eredetileg más fúrási célra alkalmazott és átalakított fúróberendezések engedélyezésének elengedhetetlen feltétele 
az  új alkalmazási terület körülményeit figyelembe vevő szilárdsági ellenőrző számítások megléte és a  berendezés 
korábbi működésének ismerete.

 7.  Ha az  A/7.  pontban előirányzott felülvizsgálatok eredménye (a terheléspróbák nélkül) nem kielégítő, 
a fúróberendezés szilárdsági számításait újra el kell végeztetni és a berendezést újra kell minősíttetni.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 3/2022. (I. 24.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 3/2022. (I. 24.) hM rendelethez

Az R. 4. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F

1.
Besorolási 

kategória

rendszeresített 

rendfokozat

III. Besorolási osztály VI. Besorolási osztály

2.
általános  

előmeneteli rend

Speciális 

előmeneteli rend

általános  

előmeneteli rend

Speciális 

előmeneteli rend)

20. 18. vezérőrnagy
főosztályvezető (K); 
titkárságvezető (K);
államtitkári főtanácsos (K)

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és 
a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel 
összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
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1. A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosítása

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást 
kötött ország:
  1. Albán Köztársaság,
  2. Andorrai Hercegség,
  3. Bahreini Királyság,
  4. Ciprusi Köztársaság,
  5. Cseh Köztársaság,
  6. Egyiptomi Arab Köztársaság,
  7. Észak-macedón Köztársaság,
  8. Georgia,
  9. Horvát Köztársaság,
10. Indiai Köztársaság,
11. Iráni Iszlám Köztársaság,
12. Kazah Köztársaság,
13. Kirgiz Köztársaság,
14. Maldív Köztársaság,
15. Marokkói Királyság,
16. Moldovai Köztársaság,
17. Mongólia,
18. Montenegrói Köztársaság,
19. San Marino Köztársaság,
20. Seychelle Köztársaság,
21. Szerb Köztársaság,
22. Szlovák Köztársaság,
23. Szlovén Köztársaság,
24. Török Köztársaság,
25. Tunéziai Köztársaság,
26. Ukrajna,
27. Üzbég Köztársaság,
28. Zöld-foki Köztársaság.”

2. A védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet 1. § d) pontja.

3. Záró rendelkezések

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

  Szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 15/2022. (I. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
dr.  Urkuti györgy rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem 
Magyarország helsinki nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2021. október 4.

  áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 11.

  Szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04347-2/2021.

A köztársasági elnök 16/2022. (I. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
Breuer  klára Erzsébet rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország helsinki 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2021. október 4.

  áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 11.

  Szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04348-2/2021.



520	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	9.	szám	

A köztársasági elnök 17/2022. (I. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
dr. perosa István zsoltot kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2021. november 24.

  áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 29.

  Szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05197-2/2021.

A Kormány 1010/2022. (I. 24.) Korm. határozata
Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék 
mezei őrszolgálata fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék 

mezei őrszolgálata fejlesztésével;
 2. egyetért az 1. pont szerinti fejlesztés költségeinek központi költségvetési forrásból történő biztosításával;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  agrárminiszter bevonásával – az  1. pont szerinti települések mezei 

őrszolgálatainak fejlesztése érdekében gondoskodjon a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
3. Nemzeti agrártámogatások előirányzaton a  mezei őrszolgálatok megalakítására 106 025 600 forint és a  mezei 
őrszolgálatok működtetésére 64 200 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) a mórahalmi mezei őrszolgálat fejlesztésére 74 956 400 forint;
b) a röszkei mezei őrszolgálat fejlesztésére 12 702 560 forint;
c) a zákányszéki mezei őrszolgálat fejlesztésére 6 351 280 forint;
d) a Ruzsa–Öttömös közös mezei őrszolgálat fejlesztésére 12 702 560 forint;
e) a kelebiai mezei őrszolgálat fejlesztésére 6 351 280 forint;
f ) a tompai mezei őrszolgálat fejlesztésére 12 702 560 forint;
g) a bácsalmási mezei őrszolgálat fejlesztésére 12 702 560 forint;
h) az ásotthalmi mezei őrszolgálat fejlesztésére 25 405 120 forint;
i) a domaszéki mezei őrszolgálat fejlesztésére 6 351 280 forint.

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1011/2022. (I. 24.) Korm. határozata
a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budakalász belterület 2279 helyrajzi számú ingatlanon a  Kalász Suli 

Általános Iskola tornaterem-beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a  Beruházás annak 
megfelelő – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés 
a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő – előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője a  Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK), megvalósítója 

a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a), g), n), o) 

és p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira legfeljebb 90 905 430 forint forrást biztosít, azzal, hogy az  előkészítési 
fázisokat legkésőbb 2022. október 31. napjáig kell megvalósítani;

 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 4. pont szerinti összegnek 
az  NSK részére történő rendelkezésre állása érdekében a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: azonnal

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint 
az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjére 
vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1012/2022. (I. 24.) Korm. határozata
a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy az „Álmok Álmodói 20” kiállítás és rendezvénysorozat nemzeti kultúránk és nemzeti 
identitásunk megőrzése és a  jövő nemzedékkel való megismertetése Magyarország kulturális fennmaradása 
szempontjából az állam kiemelt felelőssége.

 2. A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat 2.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A kormány)
„2. az  1.  pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a  Lázár Ervin Programot, amely 
szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az  1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére 
tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja
a) a színházi, tánc- és cirkuszi előadások,
b) a komolyzenei hangversenyek,
c) a muzeális intézmények,
d) az őshonos állatok bemutatóhelyei,
e) a katonai hagyományőrző bemutatók,
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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.

f ) az Országház, valamint
g) az „Álmok Álmodói 20” kiállítás
látogatásának élményét.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 6/2022. (I. 24.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról 
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között 2017. szeptember 21-én aláírt pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Módosító Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Megállapodás szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a  Módosító Megállapodás 
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a  Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítását 
követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 17/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés előlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről

	A Kormány 18/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
	a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségéhez a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről

	A Kormány 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
	az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes szabályairól

	A Kormány 20/2022. (I. 24.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 3/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
	a szerencsejáték felügyeleti díjról és a szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjról

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
	a hites bányamérőről

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelete
	a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

	A honvédelmi miniszter 3/2022. (I. 24.) HM rendelete
	a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete
	a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 15/2022. (I. 24.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

	A köztársasági elnök 16/2022. (I. 24.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 17/2022. (I. 24.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A Kormány 1010/2022. (I. 24.) Korm. határozata
	Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa–Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1011/2022. (I. 24.) Korm. határozata
	a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1012/2022. (I. 24.) Korm. határozata
	a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 6/2022. (I. 24.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott f
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