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III. Kormányrendeletek

A Kormány 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80.  §-ára, valamint a  Magyarország 
központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022. (XII. 8.) 
Korm. rendeletre az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje 
alatt a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.), 
az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.), valamint az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit 
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 1. §-ától eltérően az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint,
b) bevételi főösszege 36 358 352,7 millió forint,
c) hiánya 3 400 234,8 millió forint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 32 492 335,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 32 492 335,6 millió forint,
c) egyenlege 0,0 millió forint.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a  hazai felhalmozási költségvetés 
2023. évi
a) kiadási főösszege 3 472 726,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 1 621 525,5 millió forint,
c) hiánya 1 851 201,1 millió forint.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az európai uniós fejlesztési költségvetés 
2023. évi
a) kiadási főösszege 3 793 525,3 millió forint,
b) bevételi főösszege 2 244 491,6 millió forint,
c) hiánya 1 549 033,7 millió forint.

3. §  A Kvtv. 2. § (2) bekezdésétől eltérően, az államháztartásért felelős miniszter akkor készít előterjesztést a tervezettnél 
magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű  éves adó- és adójellegű bevételi többletről, 
és ezzel egyidejűleg e  többlettel azonos összegben – levonva abból a  fizetendő nyugdíjprémium tervezetten 
felüli összegét  – akkor csökkenti a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 
(a  továbbiakban:  Gst.) 1.  § c)  pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023.  évre vonatkozó kormányzati 
célértékét, ha az általa április 30-ig és október 31-ig készített előrejelzés alapján előrejelzett reálnövekedés nagyobb 
mint 1,5%.

4. §  Az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek 
szerinti részletezését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. melléklet tartalmazza.
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5. § (1) A  Kvtv. 3.  §-ától eltérően a  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 
2023. december 31-ére tervezett mértéke 70,2%.

 (2) Az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó napján várható 74,0%-hoz képest 
az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének 
eleget tesz.

6. §  A Kvtv. 4. § (1) bekezdésétől eltérően – a Kvtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – Céltartalék szolgál 
a  Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az  Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben 
felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.

7. §  A Kvtv. 4.  § (5)  bekezdésétől eltérően központi tartalékok szolgálnak az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági 
rezsivédelem címen, az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi 
és civil intézményfenntartók támogatása címen, az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok 
támogatása címen, és az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a  világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és a  rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások 
fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.

8. §  A Kvtv. 8.  § (3)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  XLV. Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím helyett a  XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 
5. Beruházási tartalék alcímre vonatkozik.

9. §  A Kvtv. 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben:
a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá
b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át
köteles befizetni a központi költségvetés részére.

10. §  A Kvtv. 10.  §-ától eltérően a  Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített 
állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a  2.  melléklet szerinti megosztásban 
a  Magyar Államkincstár „2023.  évi befizetések” megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 
2023.  március 16-ig. A  fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni 
a Kormány részére arról, hogy e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.

11. §  A Kvtv. 11.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023.  évben 31 070,0 millió 
forintot köteles befizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.

12. §  A Kvtv. 19. § (4) bekezdésétől eltérően a VII. Integritás Hatóság fejezet és a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére is az  Országgyűlés jogosult 
az  Áht. 30.  § (3)  bekezdése és 40.  § (4)  bekezdése szerinti esetek, valamint a  fejezetet irányító szervek vezetőinek 
a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével.

13. § (1) A  Kvtv. 26.  § (2)  bekezdésében és (4)–(6)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  címrendi meghatározásokban a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet helyett a  XVII. Energiaügyi 
Minisztérium fejezetet kell érteni.

 (2) A  Kvtv. 26.  § (7)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  energiapolitikáért 
felelős miniszternek biztosított jogkör a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 
1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium 
fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoportra vonatkozik.

14. §  A Kvtv. 63.  §-ától eltérően 2023 januárjában a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 
62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 15%-os fogyasztói árnövekedést kell 
figyelembe venni.

15. §  A Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.
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16. §  A Kvtv. 74. §-ától eltérően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.

17. §  A Kvtv. 2.  melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorától eltérően 
a 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás támogatási jogcím előirányzata 237 240,3 millió forint.

18. § (1) A  Kvtv. 3.  melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorától eltérően 
a 2.1.6. Önkormányzati elszámolások támogatási jogcím előirányzata 7 724,0 millió forint.

 (2) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorától eltérően a 3.1. Vis maior 
támogatás támogatási jogcím előirányzata 2 686,9 millió forint.

 (3) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 28. sorától eltérően a 3.3. Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

 (4) A  Kvtv. 3.  melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorától eltérően a  3.5. Normafa 
Park beruházás támogatása támogatási jogcím előirányzata 820,0 millió forint.

 (5) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 31. sorától eltérően a 3.6. Kisbér Város 
városközpontja megújításának támogatása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

19. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában foglaltaktól eltérően a 6.3. j) és l) alpontot és a 6.6. alpontot nem kell alkalmazni.
 (2) A  Kvtv. 3.  mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a  Kvtv. 3.  melléklet 22. és 25.  pont szerinti 

rendelkezéseket.

20. § (1) A  Kvtv. 9.  mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az  1. A  nem állami 
szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás támogatási jogcím előirányzata 
229 203,8 millió forint.

 (2) A  Kvtv. 9.  mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az  5. Biztos Kezdet 
Gyerekházak támogatási jogcím előirányzata 1676,5 millió forint.

21. §  A Kvtv. 10.  mellékletének 4.4.1 pontjától eltérően a  támogatás a  2021. december hónapot érintő közüzemi díjak 
helyett a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. január 31-ig történő kifizetésére használható fel.

22. §  A Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  3.  mellékletben 
meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

23. § (1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv központi kezelésű előirányzat, fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alap irányító szerve, vagy kezelő 
szerve az elemi költségvetését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. mellékletnek (a továbbiakban: új 1. melléklet) 
megfelelően készíti el, és erről a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által működtetett Központi 
Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 2023. január 16. 
napjáig adatszolgáltatást teljesít.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti elemi költségvetés elkészítésére és adatszolgáltatására az  Áht. 28/A.  §-át és az  Ávr. 
31/A–33.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  új 1.  mellékletnek és az  új elemi költségvetésnek 
a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén – ha e rendelet a kiemelt előirányzatokat is megállapítja 
a kiemelt előirányzatok szintjén – kell megegyezni (eredeti előirányzat).

24. § (1) A  23.  § (1)  bekezdés szerinti, az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv 
részére a Kincstár az előirányzat-felhasználási keretet 2023. január 2-án a 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi 
költségvetés alapján központi támogatási előlegként nyitja meg.

 (2) A  2022.  évben jóváhagyott 2023.  évi elemi költségvetéssel nem rendelkező, az  államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a  2023. január havi előirányzat-felhasználási keretet 
az  új 1.  melléklet szerinti működési kiadások és működési bevételek összegének különbözete alapján központi 
támogatási előlegként nyitja meg a Kincstár.

 (3) Az  (1) bekezdés szerinti központi támogatási előleget a Kincstár legkésőbb a március havi időarányos előirányzat-
felhasználási keret megnyitásakor korrigálja.
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 (4) Az  Ávr. 172/A.  § (1)  bekezdése szerinti felhasználási terv adatszolgáltatást a  2023. január hónap vonatkozásában 
nem kell teljesíteni, és az  Ávr. 129.  §-ától eltérően a  felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának 
finanszírozása a Kincstár által közzétett módon történik.

25. § (1) Az új 1. melléklet alapján fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában 
jóváhagyott maradványát – az  Ávr. 150.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti időponttal – az  új 1.  melléklet szerinti 
címrendnek megfelelően kell átvezetni és előirányzatosítani.

 (2) A 2022. évi címrendben meglévő, de az új 1. mellékletben nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves 
költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát – az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal – 
a fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve szerinti fejezetbe kell átvezetni és előirányzatosítani.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti előirányzatosítást legkésőbb az  érintett fejezeti kezelésű előirányzat 2022.  évi  éves 
költségvetési beszámolójának a  Kincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig kell végrehajtani. 
Az  (1)  és (2)  bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó 2023. január 1-jei nyitó pénzkészletnek 
az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelő Kincstár általi átvezetésére a fejezetet irányító szerv vezetője által 
teljesített adatszolgáltatása alapján kerül sor legkésőbb 2023. február 3-án.

26. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a …/2022. (…..) Korm. rendelethez
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Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
I

Felhalmo-
zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
550,0 4 638,31 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
30 014,5Személyi juttatások1
14 489,8Egyéb működési kiadások9

5,0 334,8Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
Működési költségvetés1

1 090,6Személyi juttatások1
510,9Egyéb működési kiadások9

Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

4 285,6Személyi juttatások1
561,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 
73,03 Áder János közcélú felajánlásai, adományai 

4 973,1555,051 325,21 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
2 769,0 180,21 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
1 986,7Személyi juttatások1
1 075,8Egyéb működési kiadások9

180,22 769,03 062,55. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 014,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
268,62 Demokratikus Koalíció 
236,43 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
185,14 Momentum Mozgalom 
183,35 Magyar Szocialista Párt 
183,16 Mi Hazánk Mozgalom 
160,57 Kereszténydemokrata Néppárt 
135,98 Párbeszéd Magyarországért Párt 
105,69 LMP - Magyarország Zöld Pártja 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
54,71 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
21,62 Megoldás Mozgalom 

Pártalapítványok támogatása 9
1 593,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

334,32 Új Köztársaságért Alapítvány 
279,83 Jobbik Magyarországért Alapítvány 
193,14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 
190,15 Táncsics Mihály Alapítvány 
189,76 Mi Hazánk Alapítvány 
151,67 Barankovics István Alapítvány 
110,18 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

1. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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név

2023. évi előirányzat
I

Felhalmo-
zási bevétel

58,79 Ökopolisz Alapítvány 
92,510 Savköpő Menyét Alapítvány 
36,611 MEMO Alapítvány 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11
109 748,51 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
1 089,8Személyi juttatások1

534,7Egyéb működési kiadások9

1 624,521. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
15 534,0 2 437,61 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
7 145,0Személyi juttatások1
5 951,4Egyéb működési kiadások9

2 437,615 534,013 096,423. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
50,01 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
842,5Személyi juttatások1
552,8Egyéb működési kiadások9

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
707,61 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

3 755,0 300,02 A választási rendszerek működtetése 
7 000,03 Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása előkészítése 

350,012 857,924. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
21,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
848,4Személyi juttatások1
454,7Egyéb működési kiadások9

21,01 303,125. cím összesen:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
5 603,6 27,61 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Működési költségvetés1
6 644,6Személyi juttatások1
4 744,4Egyéb működési kiadások9

27,65 603,611 389,026. cím összesen:

Országos Atomenergia Hivatal 27
2 654,9 122,21 Országos Atomenergia Hivatal 

Működési költségvetés1
3 349,5Személyi juttatások1
3 329,2Egyéb működési kiadások9

122,22 654,96 678,727. cím összesen:
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2023. évi előirányzat
I

Felhalmo-
zási bevétel

Hazai működési költségvetés 216 865,0 27 116,5 -189 748,5

Hazai felhalmozási költségvetés 8 111,7 0,0 -8 111,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 224 976,7 27 116,5 -197 860,2
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név

2023. évi előirányzat
II

Felhalmo-
zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

588,9Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 711,8Személyi juttatások1
1 325,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

659,61 Állami kitüntetések 
73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
449,31 Államfői Protokoll kiadásai 

26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 5 245,7 0,0 -5 245,7

Hazai felhalmozási költségvetés 588,9 0,0 -588,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 5 834,6 0,0 -5 834,6
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2023. évi előirányzat
III

Felhalmo-
zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

88,7Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

2 076,6Személyi juttatások1
941,5Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 018,1 0,0 -3 018,1

Hazai felhalmozási költségvetés 88,7 0,0 -88,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 106,8 0,0 -3 106,8
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2023. évi előirányzat
IV

Felhalmo-
zási bevétel

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

101,5Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

1 895,5Személyi juttatások1
959,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 2 854,7 0,0 -2 854,7

Hazai felhalmozási költségvetés 101,5 0,0 -101,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 956,2 0,0 -2 956,2



11032	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
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2023. évi előirányzat
V

Felhalmo-
zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

17,0 574,0Állami Számvevőszék 1 3,0

Működési költségvetés1
10 103,2Személyi juttatások1

2 609,8Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 12 713,0 17,0 -12 696,0

Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 13 287,0 20,0 -13 267,0
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2023. évi előirányzat
VI

Felhalmo-
zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK

3 066,1 5 887,4Bíróságok 1
Működési költségvetés1

98 796,1Személyi juttatások1
40 157,9Egyéb működési kiadások9

108,0 88,0Kúria 2
Működési költségvetés1

5 395,7Személyi juttatások1
1 057,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

7 333,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 
1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 

100,04 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel 
célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 147 068,9 3 174,1 -143 894,8

Hazai felhalmozási költségvetés 13 308,4 0,0 -13 308,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 160 377,3 3 174,1 -157 203,2
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2023. évi előirányzat
VII

Felhalmo-
zási bevétel

VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG

13 154,1Integritás Hatóság 1
Működési költségvetés1

1 220,0Személyi juttatások1
2 770,4Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 990,4 0,0 -3 990,4

Hazai felhalmozási költségvetés 13 154,1 0,0 -13 154,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

VII. fejezet összesen 17 144,5 0,0 -17 144,5
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2023. évi előirányzat
VIII

Felhalmo-
zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG

37,0 2 799,6Ügyészségek 1 65,0

Működési költségvetés1
47 926,6Személyi juttatások1
10 862,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 58 818,8 37,0 -58 781,8

Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 61 618,4 102,0 -61 516,4
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IX

Felhalmo-
zási bevétel

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

280 655,41 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 
239 832,62 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
215 926,23 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
101 521,14 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
22 680,85 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2
36 592,11 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 

támogatása 
39 760,62 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak működési célú támogatása 
27 431,93 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 

támogatása 
4 196,9A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

237 240,3Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 4

Hazai működési költségvetés 964 400,7 237 240,3 -727 160,4

Hazai felhalmozási költségvetés 4 196,9 0,0 -4 196,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 968 597,6 237 240,3 -731 357,3
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

108,8 2 518,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

5 967,0Személyi juttatások1
5 272,6Egyéb működési kiadások9

6,4Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

507,2Személyi juttatások1
165,5Egyéb működési kiadások9

64,7Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

3

Működési költségvetés1
5 075,7Személyi juttatások1
1 712,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 102,42 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 
3 469,05 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 

teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Hazai működési költségvetés 23 272,3 108,8 -23 163,5

Hazai felhalmozási költségvetés 2 589,6 0,0 -2 589,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 25 861,9 108,8 -25 753,1
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 740,9 2 644,4Miniszterelnökség igazgatása 1 238,5

Működési költségvetés1
26 007,9Személyi juttatások1
17 800,4Egyéb működési kiadások9

31,7Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

798,4Személyi juttatások1
426,4Egyéb működési kiadások9

180,0 229,5Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

806,3Személyi juttatások1
1 150,9Egyéb működési kiadások9

41 869,0 4 989,5Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 1,0

Működési költségvetés1
205 440,8Személyi juttatások1

65 835,7Egyéb működési kiadások9
3 160,0 238,8Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14

Működési költségvetés1
11 571,7Személyi juttatások1
10 489,3Egyéb működési kiadások9

22,8Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18
Működési költségvetés1

402,2Személyi juttatások1
196,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok 

226,2 66,415 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

20 302,316 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

1 138,1 65,021 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1 207,6 2 242,422 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 
1 000,026 Kerékpáros fejlesztések 

11 050,729 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
27 183,51 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 

karitatív feladatok támogatása 
22 250,02 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 

kiegészítése 
27 150,03 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

1 746,8 30 270,24 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
3 149,4 2 450,01 Nemzetiségi szakmai támogatások 
3 771,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

45,4 1 051,84 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások 
8 000,0 34 000,02 Magyar Falu Program 

505,6 15 808,044 Területfejlesztési feladatok 
58,2 161,045 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 

2 850,047 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes 
kommunikációjának támogatása 

15 798,9 1 197,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

4 723,760 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok 
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189,561 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő 
geodéziai feladatok 

14 054,4 55 853,175 Kulturális értékmegőrző beruházások 
21 000,078 Modern Városok Program 

560,02 Fejezeti általános tartalék 
4 778,8 200,03 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  

támogatása 
10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
2 169,44 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

300,01 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

Hazai működési költségvetés 515 146,5 47 972,7 -467 173,8

Hazai felhalmozási költségvetés 172 499,1 239,5 -172 259,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 687 645,6 48 212,2 -639 433,4
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

124,0 5,2Agrárminisztérium igazgatása 1 6,0

Működési költségvetés1
6 409,5Személyi juttatások1
3 087,6Egyéb működési kiadások9

10 437,6 1 082,3Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 198,3Személyi juttatások1
8 199,7Egyéb működési kiadások9

3 616,9 241,2Ménesgazdaságok 4 33,3

Működési költségvetés1
724,0Személyi juttatások1

3 542,1Egyéb működési kiadások9
4 904,5 252,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 5,5

Működési költségvetés1
20 883,3Személyi juttatások1

6 646,3Egyéb működési kiadások9
155,0 0,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7

Működési költségvetés1
588,6Személyi juttatások1
236,0Egyéb működési kiadások9

185,3 204,0Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10
Működési költségvetés1

796,5Személyi juttatások1
648,2Egyéb működési kiadások9

6 335,0 497,6Nemzeti park igazgatóságok 14 17,0

Működési költségvetés1
7 396,5Személyi juttatások1
5 448,0Egyéb működési kiadások9

36,0 145,1Nemzeti Földügyi Központ 17
Működési költségvetés1

2 722,1Személyi juttatások1
1 488,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 877,5 198,71 Természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
1 435,71 Földügyi feladatok 

489,42 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 
1 587,7 113,13 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 
74 530,51 Nemzeti agrártámogatások 

4 953,4 430,12 Mezőgazdasági szakmai feladatok 
5 331,14 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
8 383,05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 
9 800,06 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás 

6 400,032 800,07 Nemzeti agrárkár-enyhítés 
49,08 Peres ügyek 

130,49 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
13 000,02 Uniós programok kiegészítő támogatása 

8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

4 960,01 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 
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4 000,09 Földügyi kompenzációs feladatok 

Hazai működési költségvetés 220 382,6 32 194,3 -188 188,3

Hazai felhalmozási költségvetés 8 130,5 61,8 -8 068,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 241 513,1 32 256,1 -209 257,0
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
124,01 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
6 014,3Személyi juttatások1
1 433,4Egyéb működési kiadások9

2 672,9 11 094,42 Egyéb HM szervezetek 610,4

Működési költségvetés1
12 412,2Személyi juttatások1
34 111,2Egyéb működési kiadások9

5 485,3 26 066,0Magyar Honvédség 2 1 550,0

Működési költségvetés1
206 592,0Személyi juttatások1
123 839,4Egyéb működési kiadások9

200,0 228,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 54,0

Működési költségvetés1
19 920,2Személyi juttatások1
25 821,7Egyéb működési kiadások9

49 171,6 985,7MH Egészségügyi Központ 6
Működési költségvetés1

50 163,9Személyi juttatások1
22 533,8Egyéb működési kiadások9

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Működési költségvetés1

881,2Személyi juttatások1
119,6Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok 

100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai 

794,13 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 
3 739,25 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
1 854,01 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

8 818,940 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
1,4 2 554,941 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

1 000,043 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

48 Védelmi felkészítés előirányzatai 
497,01 Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai 

1 600,02 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai 

49 Védelmi ipari feladatok 
11 000,01 Védelmi ipari kapacitások támogatása 

41 053,057 529,8550 247,51 -  8. cím összesen: 2 214,4

Központi kezelésű előirányzatok 9
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
39 750,01 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai 

5 000,02 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz 
kapcsolódó kiadások 

44 750,09. cím összesen:

Sport intézmények 20
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2 649,2 58,62 Országos Sportegészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
2 079,3Személyi juttatások1

795,0Egyéb működési kiadások9
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok 21

57 406,9 1 057,51 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 
9 737,02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 

10 055,83 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények 
elismerése 

905,3 25,54 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 
1 775,05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 

támogatások 
22 382,3 11 261,26 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 

feladatok támogatása 
13 598,27 Kiemelt sportegyesületek támogatása 
13 437,28 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 

pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

552,09 Fogyatékosok sportjának támogatása 

12 402,82 649,2132 724,020 -  21. cím összesen:

Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok 22
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

4 529,02 Bérleti és egyéb hasznosítási díj 

3 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 3,0

2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

1 752,31 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
8 098,22 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése 

215,33 Múzeumi tevékenység kiadásai 
85,04 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 

7 017,42 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének 
támogatása 

3 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú 
bevételek és kiadások 

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú 
kiadások 

1 800,01 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú 
társaságok forrásjuttatásai 

1 752,34 529,017 215,922. cím összesen: 3,0

Hazai működési költségvetés 700 187,4 64 708,0 -635 479,4

Hazai felhalmozási költségvetés 99 958,1 2 217,4 -97 740,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 800 145,5 66 925,4 -733 220,1
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

12 954,8 28,4Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

14 890,6Személyi juttatások1
19 142,6Egyéb működési kiadások9

96,4Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

6 829,3Személyi juttatások1
1 844,4Egyéb működési kiadások9

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 3
22 602,0 1 206,71 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 

Működési költségvetés1
111 489,0Személyi juttatások1

44 467,1Egyéb működési kiadások9
52,6 10,02 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
767,2Személyi juttatások1
267,6Egyéb működési kiadások9

150,0 2 628,4Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

17 841,5Személyi juttatások1
4 957,9Egyéb működési kiadások9

5 215,6 314,7Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

66 426,7Személyi juttatások1
29 379,1Egyéb működési kiadások9

800,0 215,7Oktatási Hivatal 6
Működési költségvetés1

7 382,3Személyi juttatások1
3 963,4Egyéb működési kiadások9

6 134,4 4 007,4Rendőrség 7
Működési költségvetés1

296 360,9Személyi juttatások1
82 412,8Egyéb működési kiadások9

3 821,2 170,3Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 8
Működési költségvetés1

3 020,7Személyi juttatások1
1 454,5Egyéb működési kiadások9

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 9
2 139,1 2 723,31 Országos Kórházi Főigazgatóság 

Működési költségvetés1
24 685,5Személyi juttatások1

6 823,6Egyéb működési kiadások9
1 117 621,6 7 552,82 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 14,0

Működési költségvetés1
742 502,3Személyi juttatások1
374 344,8Egyéb működési kiadások9

65 218,5 250,0Országos Mentőszolgálat 10
Működési költségvetés1

50 286,1Személyi juttatások1
16 238,1Egyéb működési kiadások9

2 421,4 862,2Nemzeti Népegészségügyi Központ 11
Működési költségvetés1

6 394,6Személyi juttatások1



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11045

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XIV

Felhalmo-
zási bevétel

13 627,1Egyéb működési kiadások9
3 183,2 3 978,5BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12

Működési költségvetés1
73 354,3Személyi juttatások1
18 565,6Egyéb működési kiadások9

454,4 175,8Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13
Működési költségvetés1

7 287,5Személyi juttatások1
3 771,4Egyéb működési kiadások9

21 455,6 550,0Országos Vérellátó Szolgálat 14
Működési költségvetés1

11 973,5Személyi juttatások1
10 818,9Egyéb működési kiadások9

8 046,6 9 777,8Klebelsberg Központ 15
Működési költségvetés1

540 547,5Személyi juttatások1
144 455,1Egyéb működési kiadások9

80,0 80,0Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 513,2Személyi juttatások1
1 393,6Egyéb működési kiadások9

3 280,7 913,1Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

23 228,4Személyi juttatások1
14 460,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

2 127,53 A légimentéssel összefüggő kiadások 
1 200,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

203,263 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 250,03 Országos Polgárőr Szövetség 

997,0 225,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
1 703,71 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
2 812,22 Tanoda program 
2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
1 676,58 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 
3 178,810 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

15 754,411 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 
lakhatásával kapcsolatos kiadások 

825,719 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

1 000,021 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
500,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 

31 Köznevelési feladatok támogatása 
363 829,81 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

16 789,62 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 
9 310,2 5,03 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 
1 138,64 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 

13 204,26 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 
80,87 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 
51,48 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
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32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

229 203,81 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
4 803,02 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

sajátos finanszírozása 
24 186,73 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 

részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

8 295,0 793,64 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok 
támogatása 

1 190,05 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
3 874,66 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 
2 120,87 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 

szervezeteinek támogatása 

33 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
7 828,2 10 019,61 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

5 510,27 623,5 336,32 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 
10 000,03 Egészséges Budapest Program 

970,04 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 
326,45 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 

támogatása 
57 215,034 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

támogatása 
1 400,035 Peres ügyek 
2 742,336 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 733,63 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

200,0523,0 677,04 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

1 378,5 6 454,55 Belügyi Alapok 2014-2020 
3 684,1 11 403,96 Belügyi Alapok 2021-2027 

250,07 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 1,0

Hazai működési költségvetés 3 593 637,2 1 281 141,9 -2 312 495,3

Hazai felhalmozási költségvetés 57 171,0 15,0 -57 156,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 24 121,0 200,0 -23 921,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 3 674 929,2 1 281 356,9 -2 393 572,3
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

630,8 74,2Pénzügyminisztérium igazgatása 1 25,0

Működési költségvetés1
6 417,6Személyi juttatások1
2 855,4Egyéb működési kiadások9

7 617,1 8 566,2Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 200,1

Működési költségvetés1
142 227,1Személyi juttatások1

54 100,0Egyéb működési kiadások9
6 929,5 4 538,8Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 120,0

Működési költségvetés1
6 749,7Személyi juttatások1

51 453,3Egyéb működési kiadások9
20 921,3 7 771,8Magyar Államkincstár 8 50,0

Működési költségvetés1
44 049,0Személyi juttatások1
21 501,0Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 550,11 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

954,52 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési 
program 

10 000,03 Nagyvállalati beruházási támogatások 
3 779,34 Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése 3 779,3

888,9 1,06 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 
300,07 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 

Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 
389,58 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési 

kiadások 
2 167,1 2 100,010 Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 26
2 Központi tartalékok 

200 000,02 Beruházási Alap 
514 544,13 Céltartalékok 

7 700,04 Járványügyi kiadások 
255 000,07 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 
309 527,01 Családi pótlék 

6 099,42 Anyasági támogatás 
55 732,63 Gyermekgondozást segítő ellátás 
10 288,54 Gyermeknevelési támogatás 

4 613,35 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
18 602,06 Életkezdési támogatás 

2 905,27 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 
812,08 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

125 464,82 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
75 868,21 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

120 236,32 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 938,91 Közgyógyellátás 

7 739,22 Egyéb térítések 
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Hazai működési költségvetés 1 869 674,7 36 098,7 -1 833 576,0

Hazai felhalmozási költségvetés 236 831,3 4 174,4 -232 656,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 2 106 506,0 40 273,1 -2 066 232,9
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XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

17,4Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

11 538,0Személyi juttatások1
1 731,5Egyéb működési kiadások9

45,0 1 532,9Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2
Működési költségvetés1

963,2Személyi juttatások1
832,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
0,4 8 892,11 Fővárosi fejlesztések 

863,4 535,72 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 
35,1 114,93 Határon túli műemlék-felújítási program 

188,24 Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
3 680,0131 515,9 352,85 Közlekedési ágazati programok 

6 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok 
393,2 183 826,91 Vasúti fejlesztések 

0,8 1 531,32 Országos közúthálózat felújítása 
3 370,07 Építésgazdasági feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 11
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
6 845,0 1 800,01 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai 

2 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
210,01 Koncessziós díjak 

2 Nemzeti tervvagyonnal  kapcsolatos bevételek és kiadások 
1,01 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

150,02 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

3 Rendelkezésre állási díjak 
182 000,01 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 
165 661,22 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 

4 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 
174 000,01 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
277 000,02 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
133 000,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
19 200,04 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Hazai működési költségvetés 1 108 951,6 4 085,0 -1 104 866,6

Hazai felhalmozási költségvetés 198 792,2 0,0 -198 792,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVI. fejezet összesen 1 307 743,8 4 085,0 -1 303 658,8
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XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

30 552,7 226,4Energiaügyi Minisztérium igazgatása 1 41,0

Működési költségvetés1
17 301,9Személyi juttatások1
32 444,5Egyéb működési kiadások9

1 051,7 147,0Országos Meteorológiai Szolgálat 15 1,0

Működési költségvetés1
1 487,6Személyi juttatások1

966,9Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 
3 158,3 98,01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 

35 499,3 12 379,23 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 
30 788,2 50 211,84 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
7 465,2 15,51 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

19 625,437 Autó-motorsport támogatása 
2 806,538 Környezetvédelmi feladatok 

554,8 118 279,539 Térségi fejlesztési feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 21
3 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
550,01 Koncessziós díjak 

2 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek 

160 000,0

3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó 
bevételek 

1 000,0

2 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
25 000,02 Az NHKV Zrt. támogatása 

1 356,44 Egyéb társaságok forrásjuttatásai 

4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

25,01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 
1,02 Egyéb bevételek 

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

3 000,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

60 000,02 A regionális víziközmű társaságok támogatása 
130,05 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása 

Hazai működési költségvetés 238 585,0 32 180,4 -206 404,6

Hazai felhalmozási költségvetés 184 357,4 161 042,0 -23 315,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 422 942,4 193 222,4 -229 720,0
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

188,6 471,9Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 16,0

Működési költségvetés1
12 503,5Személyi juttatások1

4 316,6Egyéb működési kiadások9
8 537,6 8 520,6Külképviseletek igazgatása 2 110,0

Működési költségvetés1
65 996,3Személyi juttatások1
28 587,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7
1 Célelőirányzatok 

5 172,0 126 828,01 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
9 818,52 Kötött segélyhitelezés 

15 520,1 4 151,03 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 
2 153,46 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 

szervezetek és szakmai programok támogatása 

16 Protokoll kiadások 
404,21 Kormányfői Protokoll kiadásai 

2 850,72 Államfői Protokoll kiadásai 
240,03 Egyéb kormányzati protokoll kiadások 

1 550,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 
42 000,033 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 

7 971,4 55,12 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 
18 604,83 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

5,05 Peres ügyek 
375,6 41,48 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok 
2 880,01 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 

340,02 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 
ellátása 

1 000,010 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 8
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
150 000,01 Paks II. Zrt. tőkeemelése 

3 000,02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

20,0 8 980,03 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 

4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

4 584,01 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség  NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

3 088,02 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

Hazai működési költségvetés 224 377,5 13 310,2 -211 067,3

Hazai felhalmozási költségvetés 294 068,0 126,0 -293 942,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 000,0 0,0 -9 000,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 527 445,5 13 436,2 -514 009,3
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 426,3 2 553,21 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

5 026,42 Fejezeti általános tartalék 
2 335,8 664,24 Közvetlen uniós programok támogatása 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
135 200,01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 135 200,0

2 608,62 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 2 608,6

216,53 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 216,5

10 000,04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 10 000,0

13 574,65 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök 13 574,6

47 000,06 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök 47 000,0

Központi kezelésű előirányzatok 3
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 

6 505,363 571,6 180 735,11 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 18 494,7

20 391,4 15 182,32 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
6 505,38 433,5 74 609,93 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 18 494,7

6 505,3 260 281,94 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 18 494,7

1 301,145 133,7 323 458,05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 698,9

58 876,6 87 682,16 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
30 764,1 3 032,67 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

1 161,78 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 
5 488,62 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5 488,7

1 076,6 4 890,43        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 
3 600,0 400,04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 
8 000,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

340,7 19 220,66        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 
793,9 44 787,17        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 
285 602,1 334 397,91 Vidékfejlesztési Program 

1 875,9 1 124,12 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
938,0 562,03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 

59 884,2 70 115,84 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 
51 841,3 147 385,21 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 
73 547,42 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 

197 492,3 15 440,03 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 
50 678,3 448 340,94 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 
12 040,3 86 288,56 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 

109 952,4 10 838,47 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 
23 277,4 2 294,58 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

503 722,3 1 621,310 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 
356,0309,6 10,411 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 9,0

1 359,6 40,412 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 

Hazai működési költségvetés 11 788,5 0,0 -11 788,5

Hazai felhalmozási költségvetés 211 817,1 208 599,7 -3 217,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 747 404,3 91 342,3 -3 656 062,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 3 971 009,9 299 942,0 -3 671 067,9
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XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

616,0 87,8Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 1
Működési költségvetés1

9 569,8Személyi juttatások1
2 067,2Egyéb működési kiadások9

57,0Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 2
Működési költségvetés1

480,0Személyi juttatások1
448,4Egyéb működési kiadások9

4 234,4 93,0Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 5,8

Működési költségvetés1
2 042,6Személyi juttatások1
2 104,6Egyéb működési kiadások9

378,8 120,0Egyéb kulturális intézmények 4
Működési költségvetés1

2 081,9Személyi juttatások1
1 431,2Egyéb működési kiadások9

311,0 76,9Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 5
Működési költségvetés1

1 702,5Személyi juttatások1
1 008,1Egyéb működési kiadások9

2 511,9 219,4Szakképzési Centrumok 6
Működési költségvetés1

132 918,1Személyi juttatások1
41 458,5Egyéb működési kiadások9

26 995,2 3 410,3Egyetemek, főiskolák 7 401,8

Működési költségvetés1
48 606,0Személyi juttatások1
37 686,2Egyéb működési kiadások9

Egyéb történetkutató intézetek 8
15,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
383,3Személyi juttatások1
372,2Egyéb működési kiadások9

377,0 126,1Petőfi Irodalmi Múzeum 9
Működési költségvetés1

2 198,0Személyi juttatások1
1 385,9Egyéb működési kiadások9

13 157,3 523,1Közgyűjtemények 11 5,5

Működési költségvetés1
18 211,1Személyi juttatások1
23 700,4Egyéb működési kiadások9

5 013,4 746,6Művészeti intézmények 12
Működési költségvetés1

13 479,3Személyi juttatások1
11 525,9Egyéb működési kiadások9

25,6Magyarságkutató Intézet 15
Működési költségvetés1

690,4Személyi juttatások1
290,0Egyéb működési kiadások9

1 279,1 40,0Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
1 341,4Személyi juttatások1

860,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
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464,01 Kulturális intézetek szakmai kerete 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 
80,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 
4 110,0 190,01 Nemzeti Tehetség Program 

10 407,02 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 
408,83 Waclaw Felczak Alap 

7 360,7 78,14 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 
80,05 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

1 980,06 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 
1 135,07 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 

hozzájárulás 
614,2 1 385,88 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 

22,7 977,39 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

240,010 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

500,7 4,011 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint 
feladatok támogatása 

380,0 20,012 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

366,0 10,010 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
309,03 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

3 722,4 146,05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 
2 500,06 Csoóri Sándor Alap 

12 954,2 4 804,27 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 
1 000,08 Makovecz Imre Alap 

12 Felsőoktatási feladatok 
401 701,11 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

9 550,02 Felsőoktatás speciális feladatai 
7 017,73 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 

programok támogatása 
20 600,04 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 

13 Művészeti tevékenységek 
60 745,5 590,11 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 

1 673,69 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 
1 950,011 Fesztiválok megrendezésének támogatása 
3 350,0 150,015 Lázár Ervin Program 

12 298,914 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti 
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

12 000,015 Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások 
1 812,016 Szakképzési feladatellátás támogatása 

19 035,728 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
600,051 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

240,01 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 
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Hazai működési költségvetés 958 252,3 54 889,5 -903 362,8

Hazai felhalmozási költségvetés 14 881,3 453,6 -14 427,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 973 133,6 55 343,1 -917 790,5
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

614,2 445,4Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

13 006,9Személyi juttatások1
2 780,9Egyéb működési kiadások9

600,0 23,6Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

888,5Személyi juttatások1
715,2Egyéb működési kiadások9

4,9Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

139,9Személyi juttatások1
809,5Egyéb működési kiadások9

27,4 1 936,6Alkotmányvédelmi Hivatal 4 20,0

Működési költségvetés1
19 754,7Személyi juttatások1

8 093,8Egyéb működési kiadások9
280,0 28 287,8Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 5 23,0

Működési költségvetés1
33 030,1Személyi juttatások1
16 255,0Egyéb működési kiadások9

253,3Nemzeti Információs Központ 6
Működési költségvetés1

4 453,5Személyi juttatások1
2 754,0Egyéb működési kiadások9

180,0 4 380,3Információs Hivatal 7 46,2

Működési költségvetés1
13 851,5Személyi juttatások1

9 260,8Egyéb működési kiadások9
870,6 8,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 8

Működési költségvetés1
1 731,8Személyi juttatások1

12 375,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Célelőirányzatok 
350,01 Kormányfői protokoll 

39 470,02 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

37 350,8 30 591,411 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
800,012 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 
151,721 Nemzetközi tagdíjak 

11 000,024 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 
15 229,1 2 200,027 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 

támogatása 
114 609,528 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

60 552,833 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami 
rendezvények lebonyolítása 

15 426,134 Kormányzati szakpolitikák 
2 447,435 Infokommunikációs ágazati feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 

kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

16 000,01 Osztalékbevétel 
5 000,02 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
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68 131,518 572,2442 288,61 -  21. cím összesen: 89,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 23
0,8 2,01 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2,4

Működési költségvetés1
971,1Személyi juttatások1
222,8Egyéb működési kiadások9

2,00,81 193,923. cím összesen: 2,4

Hazai működési költségvetés 443 482,5 18 573,0 -424 909,5

Hazai felhalmozási költségvetés 68 133,5 91,6 -68 041,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 511 616,0 18 664,6 -492 951,4
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XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

396,1 4,9Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2
Működési költségvetés1

334,2Személyi juttatások1
268,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
1 Gazdaságfejlesztési feladatok 

105 223,81 Gazdaságfejlesztési programok 
9,3 8 560,42 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 

megvalósítása 
10 000,03 Járműipari innovációs és fejlesztési  feladatok 

14 538,62 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 
62,23 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

2 782,64 Egyéb ágazati feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 11
6 132,01 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 

megtérítése 
100 000,02 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

2 000,03 Peres ügyek 
868,54 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő 

kiadások 

Hazai működési költségvetés 232 219,5 396,1 -231 823,4

Hazai felhalmozási költségvetés 18 565,3 0,0 -18 565,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XXIII. fejezet összesen 250 784,8 396,1 -250 388,7
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

60,0 95,0Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 817,1Személyi juttatások1
1 346,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
11,2188,71 OECD ROK 

45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 3 398,3 71,2 -3 327,1

Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 493,3 71,2 -3 422,1
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

787,8 451,2Központi Statisztikai Hivatal 1 27,9

Működési költségvetés1
13 420,6Személyi juttatások1

3 679,2Egyéb működési kiadások9
5,0 2,0KSH Könyvtár 4

Működési költségvetés1
217,3Személyi juttatások1

82,7Egyéb működési kiadások9
8,0KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5

Működési költségvetés1
108,6Személyi juttatások1

44,6Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

1 118,51 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 18 671,5 800,8 -17 870,7

Hazai felhalmozási költségvetés 453,2 27,9 -425,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 19 124,7 828,7 -18 296,0
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XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ 
FŐIGAZGATÓSÁG

1 387,1Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1
Működési költségvetés1

2 630,0Személyi juttatások1
1 302,1Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 932,1 1 387,1 -2 545,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXII. fejezet összesen 3 932,1 1 387,1 -2 545,0
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

127,2 79,9MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,0

Működési költségvetés1
7 913,4Személyi juttatások1
1 346,1Egyéb működési kiadások9

7 015,5 18,0MTA Könyvtár és Információs Központ 2
Működési költségvetés1

873,7Személyi juttatások1
8 025,8Egyéb működési kiadások9

MTA egyéb intézmények 5
1 803,1 26,01 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1,2

Működési költségvetés1
733,0Személyi juttatások1

1 804,1Egyéb működési kiadások9
381,9 2,02 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
547,7Személyi juttatások1
376,4Egyéb működési kiadások9

64,13 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
225,7Személyi juttatások1
113,7Egyéb működési kiadások9

2,04 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
21,3Személyi juttatások1
11,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
420,32 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 

támogatása 
3 837,9 168,03 Szakmai feladatok támogatása 
3 543,1 398,26 Lendület Program 

Hazai működési költségvetés 29 874,3 9 393,8 -20 480,5

Hazai felhalmozási költségvetés 692,1 16,2 -675,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 30 566,4 9 410,0 -21 156,4



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11063

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XXXIV

Felhalmo-
zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
174,71 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
5 008,8Személyi juttatások1
4 726,8Egyéb működési kiadások9

52,3Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

374,8Személyi juttatások1
288,4Egyéb működési kiadások9

23,0MMA Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

173,0Személyi juttatások1
86,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

1 835,5 16,02 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 
feladatainak támogatása 

14,93 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
200,07 Pályázati alapok 

30,014 MMA műemlékvédelmi beruházásai 
105,720 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 12 919,8 0,0 -12 919,8

Hazai felhalmozási költségvetés 296,0 0,0 -296,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 13 215,8 0,0 -13 215,8
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 524,3 77,8NKFI Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 337,8Személyi juttatások1
1 468,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
13 976,21 Nemzetközi tagdíjak 

Hazai működési költségvetés 17 782,4 2 524,3 -15 258,1

Hazai felhalmozási költségvetés 77,8 0,0 -77,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 17 860,2 2 524,3 -15 335,9
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

30,0ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

1 057,6Személyi juttatások1
799,8Egyéb működési kiadások9

17 819,5 3 958,4ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 535,4

Működési költségvetés1
32 961,1Személyi juttatások1
18 927,9Egyéb működési kiadások9

76,7 48,2ELKH Támogatott kutatóhelyek 3
Működési költségvetés1

3 598,6Személyi juttatások1
620,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
5 000,02 Kiválósági és szakmai feladatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 62 965,1 17 896,2 -45 068,9

Hazai felhalmozási költségvetés 4 036,6 535,4 -3 501,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 67 001,7 18 431,6 -48 570,1
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

35 695,41 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 
5 844,12 Egyéb devizahitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 
239 506,41 Nemzetközi devizakötvények 

2 767,021 670,12 Belföldi devizakötvények 
8 834,4741,93 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

78 447,11 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
121 067,51 430 455,61 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
118 035,1450 604,12 Lakossági kötvények 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
175 412,11 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

55 963,02 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
1 879,64 346,44 Repóügyletek kamatelszámolásai 

171 933,25 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
38 220,01 Jutalékok és egyéb költségek 

2 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 
1 749,63 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 2 541 155,8 424 516,8 -2 116 639,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 2 541 155,8 424 516,8 -2 116 639,0
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
1 004 900,01 Társasági adó 

78 800,05 Cégautóadó 
46 900,08 Játékadó 

9 Ökoadó 
5 400,02 Környezetterhelési díj 

25 000,010 Egyéb befizetések 
157 900,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

81 200,014 Kisadózók tételes adója 
183 600,015 Kisvállalati adó 

53 400,016 Közműadó 
205 200,019 Kiskereskedelmi adó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
7 065 704,11 Általános forgalmi adó 920 279,6

1 464 900,02 Jövedéki adó 
16 700,03 Regisztrációs adó 

332 400,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
36 600,07 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
4 060 500,01 Személyi jövedelemadó 

273 700,04 Lakossági illetékek 
20,07 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

100 491,78 Gépjárműadó 

Egyéb költségvetési bevételek 4
219 453,31 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 
54 500,01 Bírságbevételek 
60 000,02 Környezetvédelmi termékdíjak 
24 900,03 Egyéb központosított bevételek 

310 400,04 Megtett úttal arányos útdíj 
16 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

100 200,06 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
312 094,01 Központi költségvetési szervek 

30 000,02 Létszámcsökkentésből fakadó megtakarítás befizetése 
14 100,04 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 

Uniós programok bevételei 6
284 461,41 Kohéziós Operatív Programok 663 743,3

280 771,910 Vidékfejlesztési Program (VP) 41 954,5

675,011 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2 025,0

392,112 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 19 214,8

7 531,413 Egyéb programok 5 219,6

8 700,015 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 1 300,0

125,016 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz 375,0

468,017 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től 22 933,9

1 529,018 Egyéb programok 2021-2027 6 116,0

92 490,119 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 232 949,9

143 992,020 Kohéziós Operatív Programok 2021-2027 335 981,4

Egyéb uniós bevételek 7
41 100,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

178 157,2Babaváró támogatások 24
14 726,4Diákhitel konstrukciók támogatása 25
35 650,0 347 275,0Lakástámogatások 29
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105 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
2 000,04 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

200,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
11 700,011 Egyéb vegyes kiadások 
13 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
2 200,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
1 900,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
3 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
28 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
6 000,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
12,09 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 
88,010 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési 

kötelezettség 
1 000,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 

eredő fizetési kötelezettség 
1 573,4Pénzbeli kárpótlás 34

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

652 559,05 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 
418 000,06 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

1 000,07 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
567 866,24 Járulék címen átadott pénzeszköz 
688 852,39 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

3 031,41 IBRD alaptőkeemelés 
3 799,02 IFC tőkeemelés 

41,74 Bruegel tagdíj 
2 539,77 IDA alaptőke-hozzájárulás 

1 235,49 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

662 159,8Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
690,0Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

38 000,0Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

40

1,5Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

52 934,8 9 100,42 Bethlen Gábor Alap támogatása 
80 800,03 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

1 198 275,2Rezsivédelmi Alap központi támogatása 43
264 600,0Honvédelmi Alap központi támogatása 44

Hazai működési költségvetés 5 032 057,9 16 376 063,1 11 344 005,2

Hazai felhalmozási költségvetés 365 745,5 920 279,6 554 534,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 152 949,3 2 152 949,3

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 5 397 803,4 19 449 292,0 14 051 488,6
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 7 500,0

3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 300,0

1 700,04 Bérleti díjak 
2 500,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
10,02 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

1 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

3 500,0

1 000,02 Vegyes bevételek 
300,04 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
3 000,01 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

13 500,07 Ingatlanok fenntartása és őrzése 
18 000,08 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 

bérleti díjak 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
2 200,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
19 118,92 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 

7 900,03 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
6 000,01 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 

környezetvédelmi feladatok finanszírozása 
1 300,03 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 

terhelő egyéb kiadások 
1 000,07 ÁFA elszámolás 
3 500,08 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
5 500,0 200,09 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

300,010 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

2

1 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
7 870,01 Koncessziós díjak 

5,03 Egyéb bevételek 

2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
384 686,61 A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
445,05 Egyéb kiadások 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

3

1 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
1 900,01 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

5,02 Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek 
2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos bevételek 

300,04 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 

2 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
500,01 Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások 

1,02 Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások 
2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 

400,04 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 
1 950,05 MVH Zrt. működésének támogatása 
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A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
326,51 Távközlési koncessziókból származó díj 

2 000,0Fejezeti tartalék 7

Hazai működési költségvetés 86 114,9 18 416,5 -67 698,4

Hazai felhalmozási költségvetés 387 886,6 12 300,0 -375 586,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 474 001,5 30 716,5 -443 285,0
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 300 000,0

3 400,02 Haszonbérleti díj 
90,03 Vagyonkezelői díj 

120,04 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
5 000,01 Termőföld vásárlás 

7 200,02 Életjáradék termőföldért 
750,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
1 350,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 

30,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 
2 200,06 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

700,07 Értéknövelő beruházások megtérítése 
1 000,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 12 530,0 3 610,0 -8 920,0

Hazai felhalmozási költségvetés 5 700,0 300 000,0 294 300,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 18 230,0 303 610,0 285 380,0
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XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK

Magasépítési beruházások 1
202 309,61 Egyedi magasépítési beruházások 

15 183,32 Programszerű magasépítési beruházások 
4 063,14 A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 

10 000,05 Beruházási tartalék 

Közlekedési beruházások 2
1 Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok 

41 487,11 Állami vasútfejlesztési beruházások 
306 994,02 Állami közútfejlesztési beruházások 

Hazai működési költségvetés 4 063,1 0,0 -4 063,1

Hazai felhalmozási költségvetés 575 974,0 0,0 -575 974,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLV. fejezet összesen 580 037,1 0,0 -580 037,1
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L. REZSIVÉDELMI ALAP

1 458 200,0Lakossági rezsivédelem 1
399 614,5Központi költségvetési szervek kompenzációja 2
144 658,9Önkormányzatok kompenzációja 3
150 301,8Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása 4
178 200,0Állami tulajdonú társaságok támogatása 5
279 000,0Versenyszektor támogatása 6

716 100,0Energia ágazat befizetései 7
334 000,0Bányajáradék 8

35 200,0Légitársaságok hozzájárulása 9
96 400,0Távközlési adó 10

122 500,0Gyógyszergyártói adó 11
107 500,0Energia ágazat osztalék befizetése 12

1 198 275,2Rezsivédelmi Alap központi támogatása 13

Hazai működési költségvetés 2 609 975,2 2 609 975,2 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

L. REZSIVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

L. fejezet összesen 2 609 975,2 2 609 975,2 0,0
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LI. HONVÉDELMI ALAP

77 603,1 138 517,4Légierő képességek fejlesztése 1
163 855,5 234 729,5Szárazföldi képességek fejlesztése 2

67 166,0 53 567,4Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése 3
49 333,1 57 228,0Egyéb fejlesztési és működési kiadások 4

Központi kezelésű előirányzatok 10
358 000,01 Pénzügyi szervezetek befizetései 
219 400,03 Biztosítási adó 
264 600,06 Honvédelmi Alap központi támogatása 

Hazai működési költségvetés 357 957,7 842 000,0 484 042,3

Hazai felhalmozási költségvetés 484 042,3 0,0 -484 042,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LI. HONVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LI. fejezet összesen 842 000,0 842 000,0 0,0
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LXII

Felhalmo-
zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

44 339,0 2 961,0Kutatási Alaprész 1
44 269,7 4 586,8Innovációs Alaprész 2
14 100,0Befizetés a központi költségvetésbe 3

2 514,3Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
12 727,2 720,8Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 9

141 900,0Innovációs járulék 19
824,0Egyéb bevételek 20 176,0

Hazai működési költségvetés 117 950,2 142 724,0 24 773,8

Hazai felhalmozási költségvetés 8 268,6 176,0 -8 092,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 126 218,8 142 900,0 16 681,2
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

5 400,0 3 600,0Foglalkoztatási támogatások 1
43 144,0 2 000,0Szakképzési támogatások 2

115 700,0Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 3
2 500,0Bérgarancia kifizetések 4

800,0Működtetési célú kifizetések 5
114 944,0 2 856,0Start-munkaprogram 6

84 980,0 20,0EU-s elő- és társfinanszírozás 7
59 500,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 8 500,0

1 499,0Egyéb bevétel 9 1 501,0

400,0Bérgarancia támogatás törlesztése 11
361 100,0Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillető része 
12

200,0Válsághelyzeti támogatás 16

Hazai működési költségvetés 367 668,0 422 499,0 54 831,0

Hazai felhalmozási költségvetés 8 476,0 2 001,0 -6 475,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXIII. fejezet összesen 376 144,0 424 500,0 48 356,0



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11077

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
LXV

Felhalmo-
zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
52 934,83 Eseti támogatás 9 100,4

36 490,2 8 950,4Nemzetpolitikai célú támogatások 4
2 383,8Működtetési célú kifizetések 5
1 850,0 150,0Rákóczi Szövetség támogatása 6
2 000,0Tematikus programok támogatása 7

246,6Magyarság Háza program támogatása 8
9 964,2Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 52 934,8 52 934,8 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 9 100,4 9 100,4 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 62 035,2 62 035,2 0,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 844,9Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 000,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
6 000,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

52,9Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
7 366,8RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

1 231,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
31,7Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 9

31 070,0Nukleáris létesítmények befizetései 15
7,1Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16

80 800,0Költségvetési támogatás 18

Hazai működési költségvetés 8 713,6 111 877,1 103 163,5

Hazai felhalmozási költségvetés 10 897,8 0,0 -10 897,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 19 611,4 111 877,1 92 265,7
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

7 712,1Alapból nyújtott támogatások 1
1 104,7 40,5Működési kiadások 2

245,0Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

300,0Egyéb bevételek 6
11 600,0Játékadó NKA-t megillető része 7

2 600,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 9 061,8 14 500,0 5 438,2

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 9 102,3 14 500,0 5 397,7
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 968 400,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 
2 456 900,02 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 

nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
900,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

42 200,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
6 300,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
652 559,07 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 
418 000,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

1 000,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
8 300,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
4 178 700,01 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

440 800,02 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
48 900,01 Árvaellátás 

457 800,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
600,02 Egyszeri segély 

1 000,05 Nyugdíjprémium céltartalék 
418 000,06 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
6 700,02 Postaköltség 
2 070,03 Egyéb kiadások 

14,03,0Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 5 554 573,0 5 554 573,0 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 5 554 573,0 5 554 573,0 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
779 700,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 671 000,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

93 000,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
3 700,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
567 866,26 Járulék címen átvett pénzeszköz 
694 252,310 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi 

feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
12 749,87 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése 

és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
41 446,31 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
76 991,82 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

1,03 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések 

1,04 Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz 
forgalmazással kapcsolatos bevételek 

8 657,39 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

83 300,012 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
154 303,91 Csecsemőgondozási díj 
225 218,12 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 
11 535,04 Kártérítési és baleseti járadék 

343 113,55 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
374 579,16 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 
257 701,11 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

27 283,32 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
87 563,23 Fogászati ellátás 

6 480,84 Otthoni szakápolás 
9 796,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 

27 771,16 Művesekezelés 
754 142,37 Célelőirányzatok 

45 560,58 Mentés 
24 266,19 Laboratóriumi ellátás 

928 123,510 Összevont szakellátás 
7 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

129 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 
3 997,68 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,09 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
353 570,71 Gyógyszertámogatás kiadásai 
118 438,12 Gyógyszertámogatási céltartalék 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
61 385,72 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 

támogatása 
23 092,03 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

5 218,212 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

20 166,91 Sürgősségi ellátás 
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100,02 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 
3 019,23 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 

egészségügyi szolgáltatások 
4 000,014 Természetbeni ellátások céltartaléka 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
4 623,61 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
3 853,62 Postaköltség 

631,23 Egyéb kiadások 
8 800,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 

13,712,8Vagyongazdálkodás 3
Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5

419,8 226,01 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
4 645,1Személyi juttatások1
2 519,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 4 033 103,2 4 033 329,2 226,0

Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 4 033 329,2 4 033 329,2 0,0

Hazai működési költségvetés 32 492 335,6 32 492 335,6 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 3 472 726,6 1 621 525,5 -1 851 201,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 793 525,3 2 244 491,6 -1 549 033,7

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 39 758 587,5 36 358 352,7 -3 400 234,8
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2. melléklet a …/2022. (XII. ..) Korm. rendelethez

millió forintban

Fejezet megnevezése
Befizetési kötelezettség 

összege
Igazságügyi Minisztérium 713,2
Miniszterelnökség 32 218,1
Agrárminisztérium 11 474,8
Honvédelmi Minisztérium 3 597,5
Belügyminisztérium 23 813,2
Pénzügyminisztérium 11 603,6
Építési és Közlekedési Minisztérium 15 128,7
Energiaügyi Minisztérium 20 743,9
Külgazdasági és Külügyminisztérium 25 858,1
Kulturális és Innovációs Minisztérium 34 201,5
Miniszterelnöki Kabinetiroda 34 472,9
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 21,0
Gazdaságfejlesztési Minisztérium 14 190,2
Központi Statisztikai Hivatal 462,7
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1 503,8
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap 12 671,5
Bethlen Gábor Alap 6 227,9
Nemzeti Kulturális Alap 913,8
Egészségbiztosítási Alap (központi hivatali szerv) 183,7
Összesen 250 000,0

2. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a …/2022. (…..) Korm. rendelethez

A B C D
1 1.
2
3 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek (20. cím, 5. alcím)
4
5 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. jogcím)
6
7 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
8
9 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport)

10
11 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
12
13 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok (25. cím, 1. alcím)
14 Céltartalékok (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
15 Járványügyi kiadások (26. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
16 Családi támogatások (26. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport)
17 Korhatár alatti ellátások (26. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport)
18 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (26. cím, 5. alcím, 3. jogcímcsoport)
19 Közgyógyellátás (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
20
21 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. alcím)
22
23 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (20. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
24 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (20. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
25 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (20. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
26 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 9. alcím, 10. jogcímcsoport)
27
28 Peres ügyek (11. cím, 3. alcím)
29 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások (11. cím, 4. alcím)
30
31 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
32 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
33 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
34 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
35
36 Babaváró támogatások (24. cím)
37 Diákhitel konstrukciók támogatása (25. cím)
38 Lakástámogatások (29. cím)
39 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
40 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
42 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
43 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
44 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
45 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
46 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
47 Pénzbeli kárpótlás (34. cím)
48 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása (35. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
49 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása (35. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
50 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
51 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
52 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (38. cím)
53 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (40. cím)
54 Követeléskezelés költségei (41. cím)
55 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
56
57 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. 

jogcím)
58 ÁFA elszámolás (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 7. jogcím)
59
60 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
61 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
62 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (3. cím)
63 Bérgarancia kifizetések (4. cím)
64 EU-s elő- és társfinanszírozás (7. cím)

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

3. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A B C D
65
66 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
67 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
68 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
69 Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
70 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
71 Vagyongazdálkodás (3. cím)
72
73 Csecsemőgondozási díj (2. cím, 1. alcím)
74 Táppénz (2. cím, 2. alcím)
75 Kártérítési és baleseti járadék (2. cím, 4. alcím)
76 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (2. cím, 5. alcím)
77 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 6. alcím)
78 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 8. alcím)
79 Anyatej-ellátás (2. cím, 9. alcím)
80 Utazási költségtérítés (2. cím, 12. alcím)
81 Sürgősségi ellátás (2. cím, 13. alcím, 1. jogcímcsoport)
82 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 13. alcím, 3. 

jogcímcsoport)
83 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 15. alcím, 1. jogcímcsoport)
84 Postaköltség (2. cím, 15. alcím, 2. jogcímcsoport)
85 Egyéb kiadások (2. cím, 15. alcím, 3. jogcímcsoport)
86 Vagyongazdálkodás (3. cím)
87 2.
88
89 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
90
91 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
92
93 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
94
95 Peres ügyek (20. cím, 8. alcím)
96
97 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (8. cím, 2. alcím, 1. 

jogcímcsoport)
98 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (8. cím, 2. alcím, 43. jogcímcsoport)
99
100 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
101 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
102 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
103 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 31. alcím, 1. jogcímcsoport)
104 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)
105 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 32. alcím, 1. jogcímcsoport)
106 Peres ügyek (20. cím, 35. alcím)
107
108 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj (11. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
109 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak (11. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
110
111 Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
112 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
113
114 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása (20. cím, 

14. alcím)
115
116 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (11. cím, 2. alcím)
117
118 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. jogcím)
119
120 Lakossági rezsivédelem (1. cím)
121 Központi költségvetési szervek kompenzációja (2. cím)
122 Önkormányzatok kompenzációja (3. cím)
123 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása (4. cím)
124 Állami tulajdonú társaságok támogatása (5. cím)
125
126 Start-munkaprogram (6. cím)
127 Válsághelyzeti támogatás (16. cím)

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

VI. BÍRÓSÁGOK  fejezetben

VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

L. REZSIVÉDELMI ALAP  fejezetben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
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A B C D
128 3.

129
130 Uniós programok kiegészítő támogatása (21. cím, 2. alcím)
131
132 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (21. cím, 4. alcím)
133 Belügyi Alapok 2014-2020 (21. cím, 5. alcím)
134 Belügyi Alapok 2021-2027 (21. cím, 6. alcím)
135
136 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) (8. cím, 3. alcím)
137
138 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
139 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
140 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) (3. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
141 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) (3. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
142 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) (3. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
143 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) (3. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
144 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) (3. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
145 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) (3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
146 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 2. alcím)
147        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 3. alcím)
148 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 (3. cím, 4. alcím)
149        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. (3. cím, 5. alcím)
150        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 (3. cím, 6. alcím)
151        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 (3. cím, 7. alcím)
152 Vidékfejlesztési Program (3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport)
153 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
154 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport)
155 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései (3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport)
156 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 1. jogcímcsoport)
157 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 2. jogcímcsoport)
158 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 3. jogcímcsoport)
159 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 4. jogcímcsoport)
160 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
161 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
162 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
163 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (3. cím, 10. alcím)
164 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 11. alcím)
165 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 12. alcím)
166 4.

167
168 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése (21. cím, 7. alcím)
169 5.

170
171 Egyéb térítések (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
172 6.

173
174 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása (2. cím, 1. alcím)

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ha az átcsoportosítási szabályokban 
foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért felelős miniszter engedélye, 
e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:

A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter 
engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás 
alapján a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

A 3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen nyújtott 
támogatásokkal összefüggésben az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
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A Kormány 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021.  évi CXL.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 1., 3., 4., 16–18., 20., 
22–24. pontjában,
a 8. és 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 17. § tekintetében a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 111. § c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. Fejezet 
ÁLtALÁNOS ReNDeLKezÉSeK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. hibrid fenyegetés: katonai és nem katonai erőknek, eszközöknek, képességeknek vagy eljárásoknak 

komplex és koordinált, egyidejű vagy meghatározott szekvencia szerinti alkalmazása, amely veszélyezteti 
az  állampolgárok biztonságát azáltal, hogy állami vagy nem állami intézmények működését, az  általuk 
ellátott funkciók, döntéshozatali folyamatok részleges vagy teljes megzavarását, időleges vagy végleges 
megszűnését okozza vagy okozhatja,

2. honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere: a  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer, 
amely a  Kormány speciális működési feltételeit, valamint a  honvédelmi igazgatás szervei által folytatott 
döntés-előkészítés és döntéshozatal informatikai támogatását biztosító hírközlési és informatikai rendszer,

3. meghagyási névjegyzék: a  meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, 
telephelyét, illetve fióktelepének pontos címét, a  meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős 
személy nevét és elérhetőségét, a  meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezését, azonos munkakörök 
mennyiségét és az adott munkakörök közül meghagyásra tervezettek számát, valamint a munkakört betöltő 
hadkötelesnek a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti adatait tartalmazó jegyzék,

4. polgári felkészültség: a  honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatai ellátása körében 
végrehajtott, e  rendelet szerinti követelmények teljesítése érdekében végzett tevékenysége, melynek célja 
a katonai műveletek polgári képességekkel történő támogatása.

II. Fejezet 
A HONVÉDeLeM IRÁNYÍtÁSA, A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍtÁSA ÉS VezetÉSe

2. A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatásköre

2. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) felelős az  ország honvédelmére és a  válságkezelés 
katonai feladatai végrehajtására, a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: Honvédség) irányítására és vezetésére, 
továbbá a  Honvédség személyi állományára vonatkozó jogszabályok tervezeteinek előkészítéséért. A  miniszter 
a honvédelmi szabályozásért viselt felelőssége körében előkészíti különösen
a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,
b) a hadiállapot idején, a  hadiállapot kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését, vagy a  honvédelmi 

válsághelyzet elrendelését követően alkalmazható szabályokra vonatkozó,
c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére, az  azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra 

vonatkozó,
d) a honvédelmi célú, továbbá a  szolgálati viszonnyal összefüggő nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre 

vonatkozó,
e) a szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a  Magyarország területén 

felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartására, valamint jogállásukra 
vonatkozó,



11088	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

f ) a honvédek jogállására vonatkozó,
g) a hadkötelezettek jogállására vonatkozó,
h) a honvédelmi alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó,
i) a hadigondozásra vonatkozó,
j) a honvédelmi ágazat államháztartás működési rendjétől eltérő szabályait meghatározó, vagy ahhoz 

kapcsolódó,
k) a védelmi és biztonsági beszerzésekre, védelmi fejlesztésekre irányadó, továbbá a  NATO Biztonsági 

Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó,
l) a honvédelmi szervezetek közegészségügyi-járványügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi, sugárvédelmi és 

tűzvédelmi követelményektől eltérő szabályaira vonatkozó és
m) a honvédelmi ágazatra vonatkozó építési
jogszabályokat.

 (2) A miniszter az ország honvédelméért – ideértve a válságkezelés katonai feladatai végrehajtását is – viselt felelősségi 
körében
a) irányítja Magyarország fegyveres védelmi tervének előkészítését, folyamatos korszerűsítését,
b) engedélyezi a  Honvédségnek a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021.  évi CXL.  törvény 

(a  továbbiakban: Hvt.) 60.  § (2)  bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan 
a Hvt. 59. §-a szerinti közreműködői feladatok végrehajtására történő igénybevételét,

c) együttműködik a  Magyar Szabványügyi Testülettel és a  Kormány érintett tagjaival a  katonai szabványok 
kidolgozásában, gondoskodik az egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények előkészítéséről 
és végrehajtásáról,

d) irányítja a  Honvédség és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat által működtetett felderítő rendszert és 
az ezzel összefüggő kormányzati tájékoztatást,

e) biztosítja a  hivatali szervezetek működési sajátosságaiból eredő eltérésekkel a  miniszter által vezetett 
minisztériumnak (a  továbbiakban: minisztérium) a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
(a  továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az általa kijelölt szakmai felsővezetője útján 
a  minisztériumban és a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél szolgálatot teljesítő 
honvédek vonatkozásában a  Honvéd Vezérkar főnöke hatáskörében meghozott szakmai döntések 
érvényesülését,

f ) irányítja a  honvédelmi válsághelyzetre történő felkészülést, valamint a  honvédelmi válsághelyzetben 
a honvédelmi szervezetek által ellátandó feladatok végrehajtását,

g) irányítja a  katonai és a  katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti felkészülést és a  kibertér műveleti 
feladatok végrehajtását,

h) irányítja a  honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatokat, 
valamint előkészíti az ezzel kapcsolatos szabályozókat,

i) irányítja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatokat,
j) irányítja a  hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenálló képességre és védelemre, valamint a  polgári 

felkészültségre vonatkozó feladatokat,
k) irányítja a  fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés honvédelmi 

feladatait,
l) irányítja a Nemzeti Katonai Stratégia előkészítését,
m) felel a  Magyarország NATO Központi Rejtjel Elosztó Felügyelet, valamint a  Magyarország NATO Központi 

Nyilvántartó feladatainak ellátásáért,
n) dönt a 6. § (5) bekezdése szerinti feladatnak a 6. § (5)–(6) bekezdése szerinti személyek tekintetében történő 

végrehajtásáról,
o) gondoskodik a 6. § (5) bekezdése szerinti személyek vonatkozásában a Honvédségnek a felkészített erőkkel 

védett személyek személykísérésében való részvétele egyeztetéséről és végrehajtásának elrendeléséről.
 (3) A miniszter a Honvédség irányításáért, ezen belül törvényes működéséért viselt felelőssége körében

a) meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, köztük a feladat- és hatáskörmegosztás elveit,
b) meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utaltsági rendjét, a beszerzések és az ellenőrzések rendszerét,
c) meghatározza az ügykezelés rendjét, az információbiztonságra vonatkozó követelményeket,
d) törvényességi felügyeletet gyakorol a honvédelmi szervezetek működése felett,
e) felel a  Hvt. 4.  § (1)  bekezdése szerinti határozati javaslatok és a  Hvt. 6.  § (5)  bekezdése szerinti beszámoló 

előkészítéséért, a más jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséért,
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f ) a Honvéd Vezérkar főnöke felterjesztése alapján jóváhagyja a  Hvt. 14.  § (2)  bekezdése szerinti speciális 
irányításban érintett honvédségi szervezetek, valamint a  Honvéd Vezérkar és a  Honvédség más magasabb 
szintű parancsnokságának, továbbá a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 27.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti – honvédelmi szervezetnek nem minősülő – honvédségi szakképző intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát,

g) gondoskodik a  Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat fejlesztéséről, 
működtetésétől, megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos híradó, informatikai 
szolgáltatások és információvédelmi feladatrendszer működőképességének biztosítása érdekében szükséges 
együttműködési feladatokat,

h) meghatározza a Honvédség toborzási alapelveit, feladatrendszerét, önkéntes tartalékos rendszerének, tiszt- 
és altisztképzésének, a köznevelési és szakképzési rendszerének, valamint a kadétrendszer alapvető irányait,

i) az önkéntes tartalékos rendszer részeként meghatározza különösen a  területvédelmi ezredek feladatait, 
működését, szervezeti felépítését, területi elhelyezkedését, továbbá az  irányításukra és vezetésükre 
vonatkozó alapelveket,

j) meghatározza a honvédelmi ágazat sajtókommunikációs tevékenységét.
 (4) A  miniszter a  háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi 

helyzetéről szóló nemzetközi megállapodások vagy szerződések magyarországi végrehajtásáról a  jogszabályok 
figyelembevétele mellett gondoskodik.

3. § (1) A  miniszter ellenőrzi a  Kormány által meghatározott rendben és a  Kormány által kijelölt szerveknél a  honvédelmi 
feladatokra való felkészülést és a honvédelmi feladatok végrehajtását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a minisztérium honvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének 
vezetője által kijelölt bizottság folytatja le – a  védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól szóló 
427/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére is figyelemmel – a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével összehangolt módon, az érintett szervek bevonásával, ennek keretében a bizottság vizsgálja és értékeli
a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,
b) a honvédelmi tárgyú intézkedési terveket,
c) a honvédelmi tárgyú döntések jogszerűségét,
d) a honvédelmi tárgyú gyakorlatok és felkészítések végrehajtását,
e) a honvédelmi felkészülés támogatására biztosított központi pénzügyi források felhasználásának 

jogszerűségét és célszerűségét,
f ) a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere működőképességét és alkalmazását.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szervek körébe az önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek 
nem vonhatók be.

3. A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörei

4. § (1) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek részt vesznek
a) az ország honvédelmére és a válságkezelés katonai feladataira vonatkozó döntések előkészítésében,
b) a Honvédség irányítására vonatkozó döntések előkészítésében, a döntések végrehajtásában,
c) a honvédelemmel kapcsolatos központi közigazgatási feladatok ellátásában,
d) a honvédelmi szervezetek feletti miniszteri törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlásában,
e) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában,
f ) a honvédelmi szervezetek feladataihoz szükséges feltételek biztosításában,
g) a jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy a miniszter által meghatározott feladatokban.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti, e célra létrehozott honvédelmi szervezetek katonadiplomáciai feladatot láthatnak el.

4. Az egyes honvédelmi szervezetek speciális irányítása

5. §  A Hvt. 14.  § (2)  bekezdése szerinti honvédelmi szervezet hadrendi elemmé minősítése tekintetében a  Honvéd 
Vezérkar főnöke egyeztet a  honvédelmi szervezet alapító okiratában a  miniszter által a  Hvt. 14.  § (2)  bekezdése 
szerint kijelölt személlyel.
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5. A Honvéd Vezérkar főnökének feladat- és hatásköre

6. § (1) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  katonai szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szakmai irányítási 
jogkörében felelős
a) a Honvédség alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
b) a Honvédség készenléte fenntartásáért és fokozásáért,
c) a Honvédség kiegészítéséért,
d) a Honvédség közreműködői feladatainak végrehajtásáért,
e) a Honvédség kiképzésével és a felkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
f ) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az  egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáért,
g) a katonai fegyelemért,
h) a Honvédség személyi állománya vonatkozásában a  személyügyi igazgatási és a  humánszolgálati rendszer 

működtetéséért,
i) a Honvédség egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért,
j) a Honvédség működtetéséért és fenntartásáért,
k) a műveleti tapasztalat-feldolgozó rendszer működtetéséért, a  szakmai feladatokat ellátó szervezet 

kijelöléséért, illetve a szervezet feladat- és hatáskörének meghatározásáért.
 (2) A Honvéd Vezérkar főnöke szakmai irányítási jogkörét közvetlenül vagy a Honvéd Vezérkar szervezeti és működési 

szabályzatában kijelölt elöljáró útján gyakorolja.
 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően Honvéd Vezérkar főnöke az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti jogkörét a  központi 

személyügyi szerv vezetője útján gyakorolja.
 (4) A  (2)  bekezdéstől eltérően Honvéd Vezérkar főnöke az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti jogkörét a  Honvédség 

egészségügyi főnöke útján gyakorolja.
 (5) A  Honvéd Vezérkar főnöke – a  Honvédség alaprendeltetése szerinti feladatai ellátásának elsődlegességét 

szem előtt tartva –
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke,
c) a Kit. 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető,
d) a kormánybiztos,
e) a Kormány egyedi döntésével rendkívül indokolt esetben kijelölt személy,
f ) az a)–d) pontban meghatározott személy általi igénybevétel esetén az a)–d) pontban meghatározott személy 

házas- vagy élettársa és gyermeke
részére biztosítja a  Honvédségnek a  felkészített erőkkel védett személyek személykísérésében való részvételéhez 
szükséges személyi és technikai feltételeket.

 (6) Az (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti személyek által küldöttségük tagjaként meghatározott személyek is jogosultak 
az (5) bekezdés szerinti technikai feltételek igénybevételére.

 (7) Az  (5) és (6)  bekezdés szerinti feladat végrehajtásának forrásigénye – a  (8)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a „XIII. Honvédelmi Minisztérium” fejezetben kerül biztosításra.

 (8) Az (5) bekezdés szerinti feltételek (5) bekezdés f ) pontja szerinti személyek általi igénybevételének (a továbbiakban: 
egyéb kísérési feladat) végrehajtása költségét az  (5)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott személyek 
foglalkoztatását biztosító költségvetési szerv (a  továbbiakban: indító szervezet) a „XIII. Honvédelmi Minisztérium” 
fejezetnek megtéríti.

 (9) Az  indító szervezet gondoskodik az egyéb kísérési feladat végrehajtási költségének megtérítéséről az azt igénybe 
vevő személlyel szemben a saját belső szabályai szerint.

7. § (1) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  katonai-szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében, szakmai irányítási 
jogkörében
 1. felel a  nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból eredő katonai kötelezettségek 

teljesítéséért,
 2. felel az ország fegyveres védelmi tervének előkészítéséért,
 3. felel a Honvédség hadrendjének kidolgozásáért,
 4. intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazása érdekében,
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 5. jogszabály eltérő rendelkezése hiányában engedélyezi a  Honvédség Hvt. 59.  §-a szerinti közreműködői 
feladatokban történő részvételét,

 6. felel a  Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere működtetéséért, fejlesztéséért, működési 
feltételei biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az  ehhez szükséges infrastruktúra és 
infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,

 7. közreműködik a  Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a  híradó, 
az  informatikai és az  információvédelmi feladatrendszer, a  légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek, 
valamint az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében,

 8. vezeti a  Honvédség haderőtervezéssel és képességfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtását, 
az  állománytáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot tesz a  miniszter részére a  Honvédség 
fejlesztésére, létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a  békeidejű működéshez 
a normákon alapuló vagy szükséges erőforrásokra, az ország területének honvédelmi célú előkészítésére,

 9. irányítja – a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a  képzések összehangolt tervezését és 
végrehajtását,

10. felel az operatív belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer Honvédségnél történő kialakításáért 
és működtetéséért,

11. javaslatot tesz a  minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra 
feleslegessé nyilvánítására,

12. felel az  önkéntes tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási rendszerével, 
motivációs és ösztöndíjrendszerével, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel, a hadtudományi kutatás-
fejlesztéssel összefüggő katonai követelmények meghatározásával és a honvédségi szervezetek tudományos 
tevékenységével, valamint a  katonai pályára irányítással, a  honvédelmi neveléssel, a  katonai emlékhely- és 
hadisírgondozással kapcsolatos honvédségi feladatok végrehajtásáért,

13. irányítja a  Honvédség logisztikai és gazdálkodási rendszerét, tervezi és szervezi a  honvédelmi szervezetek 
logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a  személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és 
munkakörülményeinek biztosítására,

14. javaslatot tesz a  főbb haditechnikai eszközök korszerűsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli 
a csapatpróbát, kiadja az alkalmazásba vételi és a kivonási határozatot, megtervezteti az eszköztartalékokat, 
valamint azok lépcsőzését és felhasználási lehetőségeit,

15. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetettsége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra és a Honvéd 
Koronaőrség feladataira,

16. egyetértési jogot gyakorol a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési programjának honvédelemmel 
kapcsolatos katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,

17. felel a katonai szakképesítések katonai-szakmai követelményeinek meghatározásáért,
18. felel az ügykezelés rendjére vonatkozó követelmények kidolgozásáért,
19. felel az információbiztonságra vonatkozó követelmények kidolgozásáért,
20. felel az  európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből 

eredő fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért,
21. felel a  Honvédség kiberműveleti tevékenységének tervezéséért, vezetéséért és fejlesztési irányainak 

meghatározásáért, irányítja a katonai műveletek kibertámogatásához szükséges honvédségi feladatokat,
22. meghatározza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, a Kormánynak a Honvédség 

készenléte fokozását elrendelő döntése esetén, a  miniszter által meghatározottak szerint, intézkedik 
a Honvédség egésze és az egyes honvédségi szervezetek készenlétének fokozására,

23. irányítja a  hatáskörébe tartozó elismerésekkel, kulturális, rekreációs, valamint a  szociális és kegyeleti 
gondoskodási tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtását,

24. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatokat,
25. felel a légi kutató-mentő szolgálat létrehozásáért és fenntartásáért,
26. dönt a hadfelszerelés rendszeresítéséről,
27. irányítja a katonai meteorológiai tevékenységet,
28. irányítja a Honvédség hatáskörébe utalt beszerzéseket,
29. irányítja a  Honvédség hatáskörébe utalt hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai és kutatás-fejlesztési-

innovációs feladatok végrehajtását,
30. felel a szabványosítási, egységesítési és katonai minőségügyi feladatok végrehajtásáért,
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31. irányítja a Honvédség képesség- és hadfelszerelés fejlesztési programjainak és projektjeinek katonai szakmai 
előkészítését, tervezését, azoknak a Honvédségnél történő végrehajtását,

32. gyakorolja a  Honvédség vezetési, hírközlő és informatikai rendszereinek hálózatfelügyeleti és 
hálózatgazdálkodási jogosítványait,

33. irányítja a honvédségi alkalmazói követelmények kidolgozását a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs 
Rendszer fejlesztése vonatkozásában.

 (2) A  Honvéd Vezérkar főnöke – a  2.  § (3)  bekezdés f )  pontja kivételével – jóváhagyja a  közvetlen szolgálati 
alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E  jogkörét másra nem 
ruházhatja át.

 (3) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a  Honvédséget, gyakorolja 
a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket.

 (4) A Honvéd Vezérkar főnöke feladatai vonatkozásában felelős
a) az erőforrás-tervezéshez szükséges alapadatok biztosításáért,
b) a Honvédség működésével kapcsolatos infrastrukturális-elhelyezési igények meghatározásáért,
c) a felső szintű tervezés feladataihoz szükséges alapadatok biztosításáért,
d) a hadfelszerelés-fejlesztés feladataihoz kapcsolódó alapadatok meghatározásáért.

 (5) A  Honvéd Vezérkar főnöke a  Honvédség szakmai irányítási jogkörében a  miniszter részére terjeszti fel a  katonai-
szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében szükséges jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszköz módosítására, illetve a Honvédség szervezeti felépítésének módosítására irányuló javaslatait.

6. A Honvéd Vezérkar

8. § (1) A Honvéd Vezérkar az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9/A. § (3) bekezdése 
szerinti középirányító szerve az  alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – honvédségi 
szervezeteknek.

 (2) A  Honvéd Vezérkar az  (1)  bekezdés szerinti középirányító szervként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően 
nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

 (3) A  Honvéd Vezérkar az  (1)  bekezdés szerinti középirányító szervként az  alárendelt költségvetési szerv 
tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzését gyakorolja.

7. A Honvédség más magasabb szintű parancsnokságai

9. § (1) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság irányítja az  alárendeltségébe tartozó 
honvédségi szervezetek tevékenységét.

 (2) Az önkéntes tartalékosok felkészítését végző, a Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság 
szervezeti felépítése többszintű, központi és területi elvű vezetési funkciót ellátó és egyéb szaktevékenységet 
folytató szervezeti elemekre tagozódhat.

 (3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka – a 2. § (3) bekezdés f ) pontja 
és a  7.  § (2)  bekezdése szerinti honvédségi szervezetek kivételével – jóváhagyja az  alárendeltségébe tartozó 
honvédségi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.

 (4) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság az  Áht. szerinti középirányító szerve 
az alárendeltségébe tartozó – költségvetési szervként működő – honvédségi szervezeteknek.

 (5) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság a  (4)  bekezdés szerinti középirányító 
szervként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –
a) az Áht. 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.
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8. A szolgálati elöljárókra, hivatali felettesekre, szakmai elöljárókra, szakmai felettesekre vonatkozó 
előírások, valamint a Honvédség szakmai irányítási rendszere

10. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezető a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati elöljárója 
vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

 (2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezető a neki alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
 (3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai irányítási jogkörében eljárva

a) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések, döntések tervezetét véleményezi,
b) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések és döntések előkészítése és végrehajtása során a honvédelmi 

szervezetektől információkat kér, és részükre a szükséges információkat biztosítja,
c) előkészíti a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső rendelkezések és egyéb döntések 

tervezetét,
d) ellenőrzi a honvédelmi szervezeteknek a szakterületéhez tartozó tevékenységét, valamint
e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó egységes gyakorlat kialakítása érdekében dönt 

a  végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az  egységes 
végrehajtást.

 (4) A minisztérium a Kit. 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti politikai felsővezetője, a minisztérium a Kit. 3. § (7) bekezdés 
a) és b)  pontja szerinti szakmai felsővezetője és a  Honvéd Vezérkar főnöke szakterületükön szakmai felettesként, 
illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást gyakorolnak. Érintettség esetén a  szakmai irányítási aktusaik 
tervezeteit kölcsönösen egyeztetik.

 (5) Azon (4)  bekezdés szerinti személy, akinek feladata kizárólag a  miniszternek a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 4–6. pontja szerinti feladat- és hatásköre gyakorlásában 
való közreműködés, szakterületükön szakmai felettesként, illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást nem 
gyakorolnak.

 (6) A miniszter hivatali felettese a honvédelmi szervezetek teljes személyi állományának.

9. A Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei

11. § (1) A  Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételeit akkor kell biztosítani, ha 
a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer működése békeidőszaki rendben nem biztosítható, vagy 
a  békeidőszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az  irányítás és vezetés feltételei nem 
biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetési elemei a békeidőszaki objektumtól 
eltérő helyen működnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.

 (2) A  Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működésének infokommunikációs támogatását 
a  Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat rendszerei, továbbá bérelt rendszerek 
biztosítják, melyek szolgáltatása valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjed.

III. Fejezet 
eGYeS KÖzPONtI ÁLLAMIGAzGAtÁSI SzeRVeK HONVÉDeLMI teVÉKeNYSÉGe

10. Az irányítás és vezetés rendje

12. § (1) A Kormány a honvédelmi feladatok végrehajtására sajátos irányítási és vezetési rendszert működtet, melynek részei
a) a központi államigazgatási szervek, az  autonóm államigazgatási szervek és az  önálló szabályozó szervek 

kivételével,
b) a területi védelmi és biztonsági igazgatási szervek és a helyi védelmi és biztonsági igazgatási szervek,
c) a honvédelmi felkészítés egyes feladataiban részt vevők,
d) a Kit. 8–10. §-a alapján létrehozott szervek.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szerveknél – az (1) bekezdés d) pontja kivételével – honvédelemmel foglalkozó szervezeti 
egységet kell kijelölni.
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11. Egyes központi államigazgatási szervek vezetőinek honvédelmi igazgatási feladatai

13. §  Az autonóm államigazgatási szerv és az  önálló szabályozó szerv kivételével a  központi államigazgatási szervek 
vezetője a feladat- és hatásköre szerint
a) gondoskodik a honvédelmi feladatoknak a központi államigazgatási szerven belüli tervezéséről, kialakításáról 

és működtetéséről,
b) végzi a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos teendőket,
c) kialakítja a  nemzetgazdasági erőforrások honvédelmi célú tartalékolásának feltételeit, rendjét, ágazati 

tervező szervként közreműködik a gazdaságfelkészítés rendszerében,
d) végzi az ország területének műveleti előkészítéséből adódó feladatait,
e) kialakítja a  központi államigazgatási szervnél a  honvédelmi felkészülés irányítási, szervezeti, működési 

rendszerét és rendjét, gondoskodik azok feltételei meglétéről,
f ) közreműködik a védelmi és biztonsági igazgatási szervek felügyeletének ellátásában,
g) közreműködik a  központi államigazgatási szervet érintő honvédelmi feladatok gyakorlásában, részt vesz 

a gyakorlatokon való részvétel tervezésében,
h) beszámol a miniszternek a tárgyévet megelőző év honvédelmi feladatainak végrehajtásáról,
i) évente a  honvédelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározatban meghatározott határidőig 

megküldi a miniszternek a feladattervben meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra jóváhagyott 
költségvetési források felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a  honvédelmi felkészítés következő  évi 
feladattervének összeállításához szükséges javaslatait és a szükséges költségvetési igényeket,

j) gondoskodik a  lakosság ellátásához és a  katonai műveletek támogatásához elengedhetetlen ágazati 
rendszerek, létesítmények ellenállóképességéről a hibrid fenyegetésekkel szemben,

k) együttműködik a  minisztériummal a  polgári felkészültséggel kapcsolatos tervek kidolgozásában, 
pontosításában, valamint a  végrehajtás időszakában a  részt vevő szervezetek tevékenységének 
az összehangolásában, részt vesz a polgári felkészültséggel kapcsolatos feladatok tervezését és végrehajtását 
támogató tárcaközi tudásbázis létrehozásában, működtetésében,

l) ellátja a meghagyással kapcsolatos feladatokat,
m) végzi a  jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben részére megállapított honvédelmi 

feladatokat.

IV. Fejezet 
A POLGÁRI FeLKÉSzÜLtSÉG KÖVeteLMÉNYeI ÉS A HONVÉDeLMI FeLKÉSzÍtÉS KÖLtSÉGeI

12. A polgári felkészültség követelményei

14. § (1) A polgári felkészültség feladatai a Hvt. 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a védelmi és biztonsági 
tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 42. § (2) bekezdése szerinti 
feladatok eredményes ellátása érdekében különösen az  alábbi szakterületi követelmények teljesítését foglalják 
magukban:
a) a Vbö. 42. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladattal összefüggésben a honvédelmi feladatok végrehajtására 

sajátos irányítási és vezetési rendszer létrehozása és működőképességének fenntartása,
b) a Vbö. 42.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti feladattal összefüggésben a  honvédségi létesítményekben, 

a Honvédség illetve a szövetséges katonai erők által igénybe vett objektumokban és területeken a hálózati 
elektromos áram és a  vezetékes gázellátás korlátozás nélküli felhasználásának, valamint a  hajtó- és 
kenőanyagok Honvédség részére történő rendelkezésre állásának biztosítása, stratégiai készletek képzése,

c) a Vbö. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feladattal összefüggésben a katonai erők gyülekezési és települési 
körleteinek, felvonulási útvonalainak és a műveleti terület rendvédelmi biztosítása,

d) a Vbö. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feladattal összefüggésben a Honvédség és a szövetséges katonai 
erők ivóvíz és élelmiszer ellátásának szerződés szerinti, vagy gazdasági-anyagi szolgáltatás alapján történő 
biztosítása,

e) a Vbö. 42. § (2) bekezdés e) pontja szerinti feladattal összefüggésben a Honvédség és a szövetséges katonai 
erők állományának egészségügyi ellátása, figyelembe véve a  fegyveres összeütközések következtében 
jellemzően kialakuló sérüléseket,
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f ) a Vbö. 42. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti feladattal összefüggésben a Honvédség és a szövetséges katonai 
erők nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz történő hozzáférésének biztosítása, valamint

g) a Vbö. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti feladattal összefüggésben a közlekedési és szállítási infrastruktúra 
folyamatos üzemeltetésének biztosítása, ide értve a  közutak, a  vasúti pálya és állomások, a  légtér és 
a  repülőterek, valamint a  vízi szállítási útvonalak és kikötők, a  szállítóeszközök honvédelmi szükségletek 
alapján történő igénybevétele elsődlegességének a biztosítását.

 (2) A  polgári felkészültséget a  honvédelmi felkészülés részeként, a  miniszter koordinálásával, a  magán- és a  nem 
kormányzati szektor megfelelő szintű bevonásával úgy kell megvalósítani, hogy
a) a polgári felkészültség (1)  bekezdés szerinti követelményei és feladatai jelenjenek meg a  Vbö. 22.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti tervezési dokumentumokban,
b) a katonai műveletek támogatásához elengedhetetlen ágazati rendszerek működőképessége fenntartható 

és fejleszthető legyen annak érdekében, hogy magas szinten ellenállóképesek legyenek a  hibrid 
fenyegetésekkel szemben,

c) az ágazatok országos és területi szintű, védelmi jellegű tervei, valamint az  ezek végrehajtása érdekében 
kiadott intézkedések a  minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartása mellett legyenek 
megfelelően összehangolva a vonatkozó katonai tervekkel.

 (3) A  polgári felkészültség feladatainak végrehajtását a  miniszter által vezetett minisztérium honvédelmi igazgatási 
feladatokat ellátó szervezeti egysége által kialakított tudásbázis támogatja, amelybe erre irányuló megkeresés 
alapján a védelmi és biztonsági igazgatás központi és területei szervei információkat biztosítanak.

 (4) A  polgári felkészültség követelményeit rögzíteni kell a  NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszer intézkedéseiben.

 (5) A  polgári felkészültség követelményeinek figyelembevételével, a  honvédelmi felkészítés keretében rendszeresen 
gyakorlatot, felkészítő foglalkozást kell tartani.

 (6) A  polgári felkészültségre vonatkozó, a  nemzetközi szervezetekben képviselendő nemzeti álláspontot a  miniszter 
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének bevonásával dolgozza ki, és a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével terjeszti a Kormány elé.

13. A honvédelmi felkészítés költségei

15. § (1) A Hvt. 6. § (3) bekezdés b) pontja alapján a „XIII. Honvédelmi Minisztérium” fejezetben
a) a „Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai” jogcímen kell tervezni a  több ágazatot érintő 

honvédelmi felkészülés előirányzatait, a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti 
intézkedési rendszer feltételeinek biztosításához, valamint a területi és helyi védelmi és biztonsági igazgatási 
szervek honvédelmi feladatainak végrehajtásához szükséges költségeket,

b) a „Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai” jogcímen kell tervezni a  Kormány 
válsághelyzeti és különleges jogrendi működéséhez szükséges speciális infrastrukturális és 
infokommunikációs feltételek biztosításához szükséges költségeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési előirányzatok elosztásáról a  Kormány a  honvédelmi felkészítés  éves 
feladatainak meghatározásával egyidejűleg rendelkezik. Az ezzel összefüggő szakmai koordinációt a minisztérium 
honvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi, együttműködésben a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervével.

V. Fejezet 
A HONVÉDeLeMBeN KÖzReMŰKÖDŐ SzeRVeK FeLADAt- ÉS HAtÁSKÖReI

14. Az együttműködés rendje

16. § (1) A honvédelemben közreműködő szervek biztosítják a honvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket, ennek érdekében
a) intézkedési tervet készítenek a honvédelmi feladatok végrehajtására a Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti 

miniszter, a területi védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottság és a polgármester rendelkezései szerint,
b) kialakítják a honvédelmi feladataik ellátásához szükséges szervezeti és működési rendet,
c) részt vesznek a honvédelmi felkészítés kormányzati, területi feladattervében meghatározott gyakorlatokon,
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d) működtetik az eseményfigyelő- és jelzőrendszert,
e) végzik a meghagyással kapcsolatos feladatokat,
f ) gyakoroltatják a  honvédelmi feladatok végrehajtását, részt vesznek az  ehhez szükséges képzéseken, 

felkészítéseken,
g) megőrzik a honvédelmi rendeltetésű eszközöket, berendezéseket, dolgokat,
h) ellátják azokat a honvédelmi feladatokat, amelyeket részükre jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz 

vagy az irányításukat végző szerv vezetője meghatároz.
 (2) Az  (1)  bekezdés f )  pontja szerinti képzéseket, felkészítéseket a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kara által szervezett honvédelmi igazgatási tanfolyamok és szakirányú képzések keretében 
kell végrehajtani. A  honvédelmi feladatok végrehajtásában érintett személyek képzéseken, felkészítéseken való 
részvételét a honvédelemben közreműködő szerv vezetője tervezi és biztosítja.

 (3) A  honvédelemben közreműködő szervek az  (1)  bekezdésben meghatározott feladataik végrehajtása során 
együttműködnek a miniszter által a Hvt. 9. § (2) bekezdése szerint hozzájuk kijelölt honvédelmi összekötővel, amely 
együttműködés keretében a honvédelemben közreműködő szervek
a) tájékoztatják a  honvédelmi összekötőt a  honvédelmi felkészülésük helyzetéről, az  ennek keretében 

végrehajtott feladatokról, a  honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított személyi és tárgyi feltételekről, 
eljárásaikról,

b) lehetővé teszik a  honvédelmi összekötő számára a  honvédelmi felkészülésük érdekében kidolgozott 
dokumentumaikba történő betekintést,

c) biztosítják a szervezetükben a honvédelmi feladatok ellátására kijelölt személyek és a honvédelmi összekötő 
közötti közvetlen szakmai kapcsolatot.

VI. Fejezet 
A KAtONAI IGAzGAtÁSI SzeRVeK MeGNeVezÉSe ÉS ILLetÉKeSSÉGe

15. A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

17. §  A Kormány a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a  Magyar Honvédség 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot jelöli ki, amelynek illetékessége a  Hvt. 67.  §-ában 
meghatározott feladatai vonatkozásában az ország egész területére kiterjed.

16. A hadkiegészítő és toborzó központok

18. §  A Hvt. 68.  §-ában meghatározott feladataik ellátása vonatkozásában a  hadkiegészítő és toborzó központok 
illetékessége a következő:
a) az 1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Budapest főváros és Pest vármegye 

közigazgatási területére,
b) a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Hajdú-Bihar 

vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közigazgatási területére,
c) a 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye 

és Tolna vármegye közigazgatási területére,
d) a 4. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Heves vármegye, Nógrád vármegye és 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területére,
e) az 5. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye és 

Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területére,
f ) a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye és 

Veszprém vármegye közigazgatási területére,
g) a 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központ illetékessége kiterjed Baranya vármegye, Somogy vármegye és Zala 

vármegye közigazgatási területére.
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17. A hadkiegészítő és toborzó irodák, valamint a toborzó pontok

19. § (1) A Hvt. 69. §-ában meghatározott feladataik ellátása vonatkozásában a hadkiegészítő és toborzó irodák illetékessége 
a következő:
 1. az 1. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Budapest főváros közigazgatási területére,
 2. a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Pest vármegye közigazgatási területére,
 3. a 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területére,
 4. a 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási 

területére,
 5. az 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közigazgatási 

területére,
 6. a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Fejér vármegye közigazgatási területére,
 7. a 7. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási 

területére,
 8. a 8. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Tolna vármegye közigazgatási területére,
 9. a 9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási 

területére,
10. a 10. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Heves vármegye közigazgatási területére,
11. a 11. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Nógrád vármegye közigazgatási területére,
12. a 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási 

területére,
13. a 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területére,
14. a 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Békés vármegye közigazgatási területére,
15. a 15. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Veszprém vármegye közigazgatási területére,
16. a 16. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Győr-Moson-Sopron vármegye közigazgatási 

területére,
17. a 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Vas vármegye közigazgatási területére,
18. a 18. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Somogy vármegye közigazgatási területére,
19. a 19. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Baranya vármegye közigazgatási területére,
20. a 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda illetékessége kiterjed Zala vármegye közigazgatási területére.

 (2) A  hadkiegészítő és toborzó központok, valamint a  hadkiegészítő és toborzó irodák feladatainak támogatására 
toborzó pontok működhetnek.

VII. Fejezet 
BeHÍVÁSI AKADÁLYOK

18. Behívási akadályok

20. § (1) A Hvt. 37. § (2) bekezdése alapján nem hívható be katonai szolgálatra,
a) aki katonai szolgálatra alkalmatlan,
b) aki saját háztartásában három vagy ennél több kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt 

gyermek eltartásáról gondoskodik,
c) aki a  vele közös háztartásban élő állandó ápolásra, vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy 

házastársát, élettársát egyedül ápolja, gondozza,
d) aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el,
e) akit országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, 

főpolgármester-jelöltként, vármegyei közgyűlés elnökjelöltjeként, nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek a jelöltsége fennállásáig,

f ) akit országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőként, polgármesterként, 
alpolgármesterként, főpolgármesterként, főpolgármester-helyettesként, alpolgármesterként, vármegyei 
közgyűlés elnökeként, vármegyei közgyűlés alelnökeként, nemzetiségi önkormányzati képviselőként 
megválasztottak, a mandátuma vagy megbízatása fennállásáig,
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g) aki honvédelmi szervezet hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú tagja, vagy aki 
a  miniszter által vezetett minisztériumban kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban áll,

h) aki az  Országgyűlési Őrség, polgári nemzetbiztonsági szolgálat vagy rendvédelmi szerv hivatásos, vagy 
szerződéses állományú tagja,

i) akinek közös háztartásban élő házastársa, élettársa katonai szolgálatot teljesít, amennyiben közös 
háztartásban élő kiskorú gyermeket nevelnek,

j) aki a korábban hatályos szabályok szerint a polgári szolgálat időtartamát már teljesítette,
k) aki fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmet nyújtott be, annak végleges elbírálásáig,
l) aki a hadiállapot Kormány általi kezdeményezését megelőzően személy gondnokául ki lett jelölve,
m) aki 3  évet meghaladó szabadságelvonással járó büntetést tölt, illetve aki 5  évet meghaladó 

szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, a  jogerős 
döntésig,

n) akit állam elleni bűncselekmény miatt bármilyen tartamú szabadságvesztésre ítéltek.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazása szempontjából nevelt gyermek az, akit a  hadköteles legalább egy  éve 

tart el saját háztartásában.

VIII. Fejezet 
A MeGHAGYÁSSAL KAPCSOLAtOS eLjÁRÁS ÉS eLLeNŐRzÉS

19. A meghagyás előkészítése

21. § (1) A területi védelmi bizottság meghagyásba bevont szervként a honvédelmi feladat ellátásában – jogszabály, hatósági 
határozat vagy szerződés alapján – közreműködő szervet jelöl ki a Hvt. 1. melléklete szerinti III. kategóriába.

 (2) A  területi védelmi bizottság illetékességi területén a  Hvt. 1.  melléklete szerinti III. kategória szerint meghagyásba 
bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, 
a  területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a  lakosság ellátási feladatokhoz, 
továbbá nem tartozik a Hvt. 1. melléklete szerinti II. kategóriába.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv megszűnése, vagy honvédelmi feladatainak megszűnése 
esetén a területi védelmi bizottság – az (1) bekezdésben meghatározott módon – a meghagyásba történő bevonás 
megszüntetéséről dönt.

 (4) A  területi védelmi bizottság a  végleges határozatot megküldi a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére, valamint a meghagyásba bevont szerv székhelye szerinti település, fővárosi kerület 
polgármesterének is.

22. § (1) A  meghagyásba bevont szerv kijelöli a  meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért felelős személyt.

 (2) A  meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a  meghagyási névjegyzék előkészítése érdekében a  meghagyással 
érintett munkaköröket. Meghagyással érintett munkakörként a  honvédelem irányításához, vezetéséhez, 
a törvényhozás, az  igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, 
a  honvédelmi, a  rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a  védelmi fejlesztéshez, a  hadiipari termeléshez, 
a  legfontosabb lakosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakörben, beosztásban, álláshelyen ellátandó 
feladat jelölhető ki.

 (3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölő iratban indokolni köteles.
 (4) A  Hvt. 1.  melléklete szerinti III. kategóriába tartozó szerv egy adott munkakör esetében – amennyiben az  adott 

munkakörből több is van – legfeljebb az érintett munkakörök 60%-át jelölheti ki meghagyásra.
 (5) A (4) bekezdésben meghatározottnál nagyobb arányban kizárólag a miniszter egyedi engedélye alapján jelölhet ki 

munkakört.
 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott egyedi engedély iránti kérelmet a  miniszterhez címezve a  Honvéd Vezérkar 

főnöke részére kell megküldeni.
 (7) A  miniszter az  (5)  bekezdés szerinti döntéséről írásban tájékoztatja a  kérelmezőt, a  meghagyásba vonó területi 

védelmi bizottságot és a Honvéd Vezérkar főnökét.
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 (8) A  meghagyási névjegyzéken a  Honvédségnél, a  rendvédelmi szerveknél, a  nemzetbiztonsági szolgálatoknál és 
az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hadkötelesek munkakörét nem kell feltüntetni.

 (9) Ha a hadköteles
a) a munkakörváltozás okán meghagyásra a továbbiakban már nem tervezhető, vagy
b) a meghagyási névjegyzéken szerepel, de nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben,
és a Honvéd Vezérkar főnöke elrendeli a hadköteles törlését a meghagyási névjegyzékből, a meghagyásba bevont 
szerv az érintett meghagyási névjegyzékben szereplő adatait haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli.

20. A meghagyás előkészítésének ellenőrzése

23. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke – a  (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – ellenőrzi, hogy a meghagyásba bevont 
szerv a meghagyás előkészítésével kapcsolatos feladatait a jogszabályban meghatározott szabályok szerint látja-e el.

 (2) A  területi védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv (1)  bekezdés szerinti ellenőrzését a  területi védelmi 
bizottság végzi. A  területi védelmi bizottság az  ellenőrzés során azt is vizsgálja, hogy a  bevonás jogszabályban 
meghatározott feltételei fennállnak-e.

 (3) Az  ellenőrzést az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai 
szerint kell végrehajtani.

 (4) Helyszíni ellenőrzést a Honvéd Vezérkar főnöke vagy a területi védelmi bizottság által kijelölt személy is végezhet. 
A helyszíni ellenőrzésre kijelölt személy ellenőrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

 (5) Ha az  ellenőrzés eredményeként megállapításra kerül, hogy a  meghagyásba bevont szerv a  meghagyás 
előkészítésével kapcsolatos feladatait nem vagy nem a jogszabályban meghatározott szabályok szerint teljesítette, 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglalt intézkedéseken túl a Honvéd Vezérkar főnöke vagy 
a (2) bekezdésben meghatározott hatóság rendelkezhet a meghagyásra kijelölt munkakör kijelölésének törléséről. 
A végleges döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is.

 (6) Ha a  területi védelmi bizottság az  ellenőrzés során megállapítja, hogy az  általa meghagyásba bevont szerv 
meghagyásba történő bevonásának a  jogszabályban meghatározott feltételei nem állnak fenn, a  meghagyásba 
történő bevonás megszüntetéséről dönt. A  végleges döntést közölni kell a  Honvédség katonai igazgatási és 
központi adatfeldolgozó szervével is.

 (7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 
19. § n) pontja szerinti együttműködési megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

21. A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése

24. § (1) A  Honvéd Vezérkar főnöke ellenőrzi, hogy a  meghagyási névjegyzéken szereplő hadkötelesek meghagyása 
a jogszabályban meghatározott szabályok szerint történik.

 (2) Az ellenőrzést a területi védelmi bizottság által meghagyásba bevont szervek esetében a területi védelmi bizottság 
is elvégezheti.

 (3) Az  ellenőrzést az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai 
szerint kell végrehajtani.

 (4) Helyszíni ellenőrzést a Honvéd Vezérkar főnöke vagy a területi védelmi bizottság által kijelölt személy is végezhet. 
A helyszíni ellenőrzésre kijelölt személy ellenőrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

 (5) Ha az ellenőrzés eredményeként megállapításra kerül, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplő hadköteles nem 
dolgozik a  meghagyásra kijelölt munkakörben, a  Honvéd Vezérkar főnöke a  hadköteles adatainak a  meghagyási 
névjegyzékből való törlését rendeli el. A  döntést közölni kell a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szervével is.

 (6) Ha a  Honvéd Vezérkar főnöke, vagy a  (2)  bekezdésben meghatározott hatóság az  ellenőrzés során megállapítja, 
hogy a  területi védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv meghagyásba történő bevonásának 
a  jogszabályban meghatározott feltételei nem állnak fenn, a  Honvéd Vezérkar főnöke a  meghagyásba történő 
bevonás megszüntetéséről dönt. A döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szervével is.

 (7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 
19. § n) pontja szerinti együttműködési megállapodás ettől eltérően rendelkezik.
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22. Elektronikus adatszolgáltatás

25. § (1) A  meghagyásba bevont szerv a  meghagyási névjegyzéknek a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve részére történő továbbítását az  1.  mellékletben meghatározott követelmények szerinti 
formátumban, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus kapcsolattartás útján, vagy az elektronikus 
adathordozó postai úton történő megküldésével teljesítheti.

 (2) A  postai úton történő adatszolgáltatás során fel kell tüntetni a  meghagyásba bevont szerv megnevezését, 
körbélyegzőjének lenyomatát, képviselőjének aláírását, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

 (3) Elektronikus kapcsolattartás útján történő adatszolgáltatás esetén, ha nem az  adatszolgáltatásra kötelezett, 
hanem az  általa erre felhatalmazott személy teljesíti az  adatszolgáltatást, postai úton az  arra rendszeresített 
formanyomtatványon előzetes meghatalmazást kell küldenie a  felhatalmazott személyről, amely visszavonásig 
érvényes, és tartalmazza a  felhatalmazott személy azonosításához szükséges adatokat. A  formanyomtatvány 
adattartalmára vonatkozó követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

 (4) A (3) bekezdés szerinti meghatalmazást az adatszolgáltatásra kötelezett az Eüsztv. szerinti rendelkezési nyilvántartás 
útján is megteheti. Ebben az  esetben a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve 
a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi az érvényes rendelkezés meglétét.

 (5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 
19. § n) pontja szerinti együttműködési megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

IX. Fejezet 
A LÉGIRIASztÁS ReNDSzeRe

23. A légiriasztási rendszer kialakításának elvei, a légiriasztási rendszer követelményei, a felkészülés 
időszakában a kialakításért, fejlesztésért viselt felelősség

26. § (1) Légitámadás esetére az  államnak a  személyi veszteségek és az  anyagi károk csökkentése, megelőzése, az  élet- és 
vagyonmentés céljából riasztási és tájékoztatási rendszert (a továbbiakban: légiriasztási rendszer) kell fenntartania.

 (2) A légiriasztási rendszert úgy kell kialakítani és készenlétben tartani, hogy az az ország egész területén képes legyen 
a riasztásra.

 (3) A  lakosság tájékoztatásáért, szükség esetén a  riasztásáért felelős szervek és személyek úgy kötelesek eljárni, hogy 
megfelelően szolgálják a lakosság gyors tájékoztatását és riasztását.

 (4) A  légiriasztási közlemények lakosság részére történő közzétételét a  jogszabályban kijelölt elektronikus hírközlési 
szolgáltató és médiaszolgáltató, műsorcsatornáin a műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszer 
alkalmazásával kell végrehajtani.

24. A légiriasztás végrehajtásában érintett szervek és személyek feladatai

27. §  A miniszter
a) kijelöli a  Honvédségnek az  ország területe légvédelmi készenléti erőkkel történő oltalmazásáért felelős 

honvédségi szervezetet (a továbbiakban: kijelölt katonai szervezet),
b) gondoskodik a  kijelölt katonai szervezet és a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósága (a  továbbiakban: BM OKF), továbbá a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
(a továbbiakban: MTVA) közötti összeköttetés létesítéséről és fenntartásáról,

c) a minisztérium honvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége útján
ca) koordinálja a légiriasztási rendszer kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
cb) kapcsolatot tart a  légiriasztás rendszerének fenntartását és működtetését ellátó honvédelemben 

közreműködő szervekkel, koordinálja a  honvédelmi felkészülés időszakában a  szervezetek közötti 
együttműködést,

cc) közreműködik a  műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszer üzempróbái 
tapasztalatainak feldolgozásában,
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cd) biztosítja a légiriasztási rendszer fenntartásában és működtetésében közreműködő szervezeteknek 
a honvédelmi felkészülés időszakában a védelmi és biztonsági igazgatást érintő hazai és nemzetközi 
válságkezelési gyakorlatokon való részvételt.

28. §  A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
a) irányítja a légiriasztással kapcsolatos polgári védelmi feladatok végrehajtását,
b) a BM OKF útján biztosítja a légierő ügyeletes parancsnokától érkező, vagy a médiaszolgáltatók által sugárzott 

légiriasztási jelzés továbbítását a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére,
c) kidolgozza a honvédelmi felkészítés éves feladattervében szereplő, a fegyveres összeütközések időszakában 

végrehajtandó polgári védelmi feladatokat,
d) gondoskodik a települések riasztását szolgáló berendezések telepítésével, működtetésével, karbantartásával, 

időszakos hangos próbájával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a  lakosság felkészítéséről, a  légiriasztás 
elrendelése után a lakosság magatartására vonatkozó szabályok megismertetéséről,

e) a katasztrófavédelem riasztási rendszerében gondoskodik a lakosság légiriasztásáról,
f ) a fejezet költségvetésének tervezése során gondoskodik az  a)–e)  pont szerinti feladatok végrehajtásának 

fedezetéről.

29. §  Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter
a) együttműködik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal a médiaszolgáltatók és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének szervezési és technikai feltételei biztosításában, a technikai 
rendszer korszerűsítésében, a működőképesség rendszeres ellenőrzésében,

b) közreműködik a  légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel kapcsolatos honvédelmi 
felkészítésében,

c) együttműködik a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal és a  miniszterrel a  rádió- és televízióadók 
légiriasztási rendszerbe történő bevonására vonatkozó követelmények kidolgozásában és esetenkénti 
felülvizsgálatában,

d) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)–c) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről.

30. §  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
a) hatáskörében végzi a  légiriasztási rendszer működtetésével, fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos 

tervezési és szervezési feladatokat,
b) együttműködik a miniszterrel, az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel, a BM OKF-fel, a Terrorelhárítási 

Központtal (a továbbiakban: TEK) és az MTVA-val,
c) az MTVA-val egyeztetve szervezi és felügyeli a  műsorszóró hálózatra telepített átkapcsoló rendszer 

üzempróbáit,
d) felügyeli az  átkapcsoló rendszerbe bevont médiaszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók 

légiriasztással kapcsolatos tevékenységét,
e) kijelöli a  riasztás feladatainak végrehajtásában részt vevő médiaszolgáltatókat és elektronikus hírközlési 

szolgáltatókat, meghatározza feladataikat, és biztosítja az  átkapcsoló rendszerbe történő bevonásuk 
technikai feltételeit,

f ) javaslatot tesz az átkapcsoló rendszer fejlesztésére,
g) gondoskodik a médiaszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történő felkészítésének 

szervezési és technikai feltételeiről, a  technikai rendszer korszerűsítéséről, a  működőképesség rendszeres 
ellenőrzéséről az érintett szervekkel egyeztetett műsoridőben,

h) végzi – a  miniszterrel egyetértésben – a  légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos honvédelmi felkészítését,

i) vezeti és koordinálja – a  miniszterrel egyetértésben – a  légiriasztási rendszert érintő rombolások, 
üzemkiesések helyreállításával összefüggő döntések végrehajtását,

j) a költségvetés tervezése során gondoskodik az a)–i) pont szerinti feladatok végrehajtásának fedezetéről.
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31. §  A BM OKF
a) előkészíti a  lakosság riasztásához szükséges okmányokat, a  veszély jellegére utaló tájékoztatót és 

a követendő magatartási szabályokat tartalmazó közleményt,
b) a fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján szervezi a  lakosság riasztásának, 

tájékoztatásának területi, helyi feladatait,
c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat,
d) folyamatos készenléti szolgálatot működtet a légiriasztás elrendelésének, feloldásának vételére,
e) a légierő ügyeletes parancsnokával folytatott egyeztetés után – a  fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok útján – tájékoztatja a  lakosságot a  légitámadás következményeinek károsító hatásairól, 
az azok ellen való védekezésről és a légiriadó feloldását követően tanúsítandó magatartási szabályokról.

32. §  A kijelölt katonai szervezet vezetője
a) a BM OKF-fel, továbbá az  MTVA-val kötött együttműködési megállapodásban meghatározza 

az  együttműködés rendjét, a  légiriasztás elemeit, a  légiriasztás elrendelésére és feloldására jogosult 
személyeket, az  összeköttetés rendjét, a  légiriasztásban érintett szervezetek feladatait, a  légiriasztással 
kapcsolatos okmányok tárolására és kezelésére vonatkozó szabályokat, a  légiriasztás feltételrendszerére és 
fejlesztésére vonatkozó szabályokat,

b) az a)  pont szerinti együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében kidolgozza, és az  a)  pontban 
meghatározott szervek rendelkezésére bocsátja a  légiriasztás elrendelésére, feloldására vonatkozó értesítés 
okmányait,

c) ügyeleti szolgálat útján biztosítja a légiriasztás elrendelését, feloldását,
d) nemzetközi megállapodás alapján együttműködik más államok légvédelmi oltalmazásért felelős katonai 

vezetőivel.

33. §  Az MTVA
a) a légiriasztás elrendelésének vagy feloldásának vételére folyamatos ügyeleti szolgáltatást működtet,
b) gondoskodik a  légiriasztás jelzésére vagy feloldására szolgáló okmányok őrzéséről, a  közlés feltételeinek 

megteremtéséről és technikai végrehajtásáról,
c) az adás megszakításával haladéktalanul közli a légiriasztásra vagy annak feloldására vonatkozó jelzést,
d) végzi a  rádió- és televízióadók légiriasztási közlemény adására történő központi átkapcsolását, 

visszakapcsolását a  kiépített műszaki rendszerben azzal, hogy az  átkapcsolási rendszer katasztrófák elleni 
védekezés során, valamint terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése 
esetén is felhasználható a lakosság riasztására,

e) gondoskodik a légiriasztással kapcsolatos közlemények közzétételéről, közreműködik a lakosságra vonatkozó 
magatartási szabályok ismertetésében.

25. A légiriasztás elrendelése és feloldása

34. §  Légitámadás vagy annak közvetlen veszélye esetén a  légierő ügyeletes parancsnoka elrendeli a  légiriasztást, a BM 
OKF-fel történt egyeztetést követően pedig feloldja azt.

35. §  A légiriasztásra vonatkozó, a légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően
a) az Országos Légiriasztási Rendszer MTVA-nál elhelyezett eszközén és
b) a polgári védelem riasztási rendszere helyi riasztási eszközein
a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.

36. § (1) A  légiriasztásra vonatkozó, a  légierő ügyeletes parancsnokától érkező jelzés vételét követően az  MTVA 
adáslebonyolító helyiségéből a légiriadó elrendelése vagy feloldása a 3. melléklet 2. pontja szerint történik.

 (2) A légiriasztás jele a katasztrófavédelem rendszerében a 3. melléklet 1.1. pontjában meghatározott jelzés.
 (3) A  légiriasztás feloldásának jele a  katasztrófavédelem rendszerében a  3.  melléklet 1.2.  pontjában meghatározott 

jelzés.
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26. A légiriasztási rendszer használata katasztrófavédelmi riasztási célból

37. § (1) A  légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az  ország egész területén a  lakosság katasztrófa riasztása 
is, ez  azonban nem veszélyeztetheti a  26.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti feladatok elvégzését. A  légiriasztási 
rendszernek a lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén nem alkalmazható a 27. §, a 31. §, a 32. §, 
a 34. §, a 35. §, a 36. § (1) bekezdése, valamint a 3. és a 4. melléklet.

 (2) A lakosság katasztrófa riasztását a BM OKF főigazgatója által kijelölt személy rendelheti el és oldhatja fel, amelyről 
értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát.

 (3) A  BM OKF a  légiriasztási rendszernek a  lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén az  ügyeleti 
szolgálata útján – a  (2)  bekezdésben meghatározott döntést követően – továbbítja az  MTVA részére a  31.  § 
a) pontjában meghatározott közleményt.

27. A légiriasztási rendszer használata terrorelhárítási riasztási célból

38. § (1) A  légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az  ország egész területén terrortámadás jelentős és közvetlen 
veszélye vagy terrortámadás bekövetkezése esetén a  lakosság riasztása és tájékoztatása is, ez  azonban nem 
veszélyeztetheti a 26. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok elvégzését. A légiriasztási rendszernek a terrortámadás 
jelentős és közvetlen veszélye, vagy terrortámadás bekövetkezése esetén a  lakosság riasztására történő 
felhasználása során nem alkalmazható a 27. §, a 31. §, a 32. §, a 34. §, a 35. §, a 36. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 
a 4. melléklet.

 (2) Terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás bekövetkezése esetén a  lakosság tájékoztatását, 
szükség esetén a riasztását a TEK főigazgatója vagy az általa kijelölt személy rendelheti el és oldhatja fel, amelyről 
értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát.

39. § (1) A TEK
a) előkészíti a lakosság tájékoztatásához, szükség esetén a riasztásához szükséges okmányokat, a terrortámadás 

jelentős és közvetlen veszélyével vagy a terrortámadással kapcsolatos közlendőket,
b) terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás bekövetkezése esetén, a  lakosság 

tájékoztatása, szükség esetén a  riasztása céljából az  ügyeleti szolgálata útján – a  36.  §-ban meghatározott 
döntést követően – továbbítja az MTVA részére az a) pontban meghatározott közlendőket,

c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat.
 (2) A  kijelölt katonai szervezet vezetője a  TEK-kel, továbbá az  MTVA-val kötött együttműködési megállapodásban 

meghatározza az  együttműködés rendjét, a  terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye, terrortámadás 
bekövetkezése esetén a  lakossági tájékoztatás, szükség esetén a  riasztás elemeit, a  riasztás elrendelésére és 
feloldására jogosult személyeket, az összeköttetés rendjét, a riasztásban érintett szervezetek feladatait, a riasztással 
kapcsolatos okmányok tárolására és kezelésére vonatkozó szabályokat, a riasztás feltételrendszerére és fejlesztésére 
vonatkozó szabályokat.

X. Fejezet 
A HONVÉDSÉG eGÉSzSÉGÜGYI VÁLSÁGHeLYzetteL ÖSSzeFÜGGŐ FeLADAtOKBAN tÖRtÉNŐ 
KÖzReMŰKÖDÉSe

28. Egyes egészségügyi válságkezelési szabályok

40. § (1) A Honvédség – figyelemmel a Hvt. 59. § (1) bekezdés m) pontjára – közreműködik az egészségügyi válsághelyzettel 
kapcsolatos, a (2) és az (5) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.

 (2) A  Honvédség támogatja az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása 
során az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a  továbbiakban: rendőrség) és a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során
a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,
b) közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében, valamint
c) közterületi járőrszolgálatot lát el.
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 (3) A  Honvédség a  (2)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti közreműködői és támogatói feladatokat a  (4)  bekezdésben 
meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.

 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt – a  Hvt. 110.  § 
(1) bekezdés 9. pontja alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott esetben – a Honvédség önállóan vagy 
a rendőrséggel együtt
a) a Kormány honvédelemért felelős tagjának döntése vagy
b) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az a) pont szerinti döntésben, valamint a b) pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény vonatkozásában 
– kapacitásai és az egyéb, az egészségügyi válsághelyzetben ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele 
mellett – látja el.

 (5) A  Honvédség az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatokon túl 
közreműködik az  egészségügyi válsághelyzet elhárításában kapacitásai, valamint az  egyéb, az  egészségügyi 
válsághelyzet ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett.

41. §  Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény XXI/B. Fejezete, 
valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.  évi CXIV.  törvény VI/A. Fejezete szerinti szabályokat 
alkalmazni kell.

XI. Fejezet 
A KAtONAI KIBeRtÉR MŰVeLetI FeLADAtOKRÓL

29. Katonai kibertér műveleti együttműködés

42. §  A katonai kibertér műveleti erők a  Honvédség műveleteket támogató információs rendszerek üzemeltetésével, 
a  kibertér műveleti feladatok ellátásával, az  ezekhez kapcsolódó feladatokra való kiképzéssel, gyakorlatokkal és 
felkészítéssel, továbbá elemző és szakértő tevékenységgel, valamint a  feladatok ellátásának szakmai irányításával 
foglalkozó szervezetei és személyi állománya.

43. § (1) A  Magyarország kiberterének védelmére kijelölt, vagy abban közreműködő állami szervek a  Honvédség katonai 
kibertér műveleti erőkkel a Hvt.-ben foglalt feladataik ellátása során együttműködnek. Az együttműködés keretében 
a katonai kibertér műveleti erők az állami szerv kijelölt kapcsolattartója útján tartanak kapcsolatot.

 (2) A  kapcsolattartás érdekében a  Honvédség katonai kibertér műveleti erői az  (1)  bekezdés szerinti állami szervet 
a kapcsolattartó kijelölése érdekében megkeresik, amely megkeresésnek az állami szerv 8 napon belül eleget tesz.

 (3) A  kijelölt kapcsolattartó személyében történt változást az  (1)  bekezdés szerinti állami szerv haladéktalanul közli 
a Honvédség katonai kibertér műveleti erők kijelölt kapcsolattartójával.

44. §  A Hvt. 88.  § (1)  bekezdésében szereplő feladatok végrehajtása érdekében – a  jogszabályban meghatározott 
elektronikus információbiztonsági feladatokra és a  Hvt. 17.  § (5)  bekezdésére figyelemmel – a  Honvédség 
katonai kibertér műveleti erőkkel együttműködnek az  állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott eseménykezelő központ, 
a  honvédelmi és a  katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatók, valamint a  kormányzati célú hálózat működtetője, különösen a  honvédelmi válsághelyzetben és 
a  különleges jogrend idején alkalmazandó intézkedési terv kidolgozása és a  felkészülési feladatok végrehajtása 
céljából.

45. §  A honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelemeket üzemeltető szervezetek együttműködnek 
a Honvédség katonai kibertér műveleti erőkkel annak érdekében, hogy honvédelmi válsághelyzetben és különleges 
jogrendben – a  Kormány ezirányú döntése alapján – a  katonai kibertér műveleti erők közreműködhessenek 
az érintett infrastruktúrák védelmében.

46. §  A katonai kibertér műveleti erők a Hvt.-ben meghatározott feladataikra történő eredményes felkészülés érdekében 
a  honvédelmi szervezetek – ide nem értve a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot – számára gyakorlatokat 
szerveznek, valamint ilyeneken részt vesznek.
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XII. Fejezet 
zÁRÓ ReNDeLKezÉSeK

30. Hatályba léptető rendelkezés

47. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezés

48. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Meghagyási névjegyzék formátumára vonatkozó követelmények

 1. Az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvényben 
meghatározott elektronikus kapcsolattartás útján, formanyomtatvánnyal, csatolmányaként a  munkakörökre és 
a  munkaköröket betöltő, hadkötelezettség alá tartozó személyekre vonatkozóan táblázatkezelő alkalmazással 
készített dokumentumokkal (2. pont 2.2. és 2.3. alpontjában meghatározott adatállományok).

 2. Az adatállományok elektronikus adathordozón, postai úton történő megküldésével „csv” formátumban. Minden 
mező után pontosvessző következik, akkor is, ha nincs benne adat.
2.1. Az első adatállomány egy szöveges állomány („csv”), melyben az első sor a szervezet adatait pontosvesszővel 

elválasztva a következők szerint tartalmazza:
2.1.1. jogszabályban kijelölt szervezet esetén:

2.1.1.1. szerv megnevezése,
2.1.1.2. meghagyási kategória,
2.1.1.3. meghagyási alkategória,
2.1.1.4. szerv székhelye,
2.1.1.5. szerv címe,
2.1.1.6. felelős személy neve,
2.1.1.7. felelős személy telefonszáma,
2.1.1.8. felelős személy e-mail-címe,
2.1.1.9. központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén),
2.1.1.10. honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (18. alkategória esetén),
2.1.1.11. bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről (19. alkategória esetén).

2.1.2. egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:
2.1.2.1. meghagyási kategória,
2.1.2.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,
2.1.2.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,
2.1.2.4. ha a  felelős személy nem az  egyéni vállalkozó, a  felelős (kapcsolattartó) személy neve, 

telefonszáma, e-mail-címe.
2.1.3. egyedileg kijelölt szervezet esetén:

2.1.3.1. meghagyási kategória,
2.1.3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,
2.1.3.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
2.1.3.4. a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail-címe.



11106	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

2.2. A második adatállomány a következő adatokat tartalmazza 1-1 munkakörre vonatkozóan, soronként:
2.2.1. meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezése,
2.2.2. azonos munkakörök mennyisége (munkakörönként),
2.2.3. azonos munkakörök közül meghagyásra tervezettek száma (munkakörönként).

2.3. A  harmadik adatállomány soronként tartalmazza a  meghagyásra tervezett személyek adatait a  következő 
sorrendben:
2.3.1. születési családi név,
2.3.2. születési 1. utónév,
2.3.3. születési 2. utónév,
2.3.4. házassági családi név,
2.3.5. házassági 1. utónév,
2.3.6. házassági 2. utónév,
2.3.7. anyja születési családi neve,
2.3.8. anyja születési 1. utóneve,
2.3.9. anyja születési 2. utóneve,
2.3.10. születési idő (év, hónap, nap formátumban),
2.3.11. születési hely,
2.3.12. munkakör.

 3. Az adatállományok elektronikus adathordozón, postai úton történő megküldésével „MS Excel” formátumban. 
Amennyiben a  2.  pontban meghatározott formátumot nem lehet előállítani, akkor a  meghagyási névjegyzéket 
„MS Excel” formátumban, egy munkafüzetben, adatállományonként külön-külön munkalapon kell elkészíteni. 
A munkalapok tartalma megegyezik a 2. pontban meghatározott adatállományok adattartalmával.

 4. Az 1. és 2. pontban meghatározott adatállományokra vonatkozóan: A megadott meghagyásra kijelölt munkakörök 
megnevezésében a szervezetben elfoglalt hierarchiát, illetve a szervezeti elem megnevezését nem kell feltüntetni. 
Egy sor csak egy meghagyott személy adatait tartalmazhatja. A  személy előneveit, címeit az  adatszolgáltatásban 
nem szabad feltüntetni. A  harmadik adatállományban a  személyeknél a  munkakörök megnevezése kizárólag 
a második adatállományban megadott meghagyásra kijelölt munkakörök megnevezésének egyikét tartalmazhatja. 
Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

2. melléklet a 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A meghatalmazási formanyomtatvány adattartalma

 1. A meghatalmazásban szereplő adatok egyéni vállalkozó esetén a következők:
1.1. egyéni vállalkozó neve,
1.2. egyéni vállalkozó címe,
1.3. egyéni vállalkozó adószáma,
1.4. adatszolgáltató személy megadott e-mail-címe,
1.5. – ha az adatszolgáltató személy nem az egyéni vállalkozó – az adatszolgáltató neve.

 2. A meghatalmazásban szereplő adatok szervezet esetén a következők:
2.1. cég megnevezése,
2.2. a cég rövidített megnevezése (ha szükséges),
2.3. székhelye,
2.4. adószáma,
2.5. adatszolgáltató személyre vonatkozóan:
2.6. megadott e-mail-cím,
2.7. név.
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3. melléklet a 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának jelzése a polgári védelmi és az Országos Légiriasztási 
Rendszerben

 1. A polgári védelmi rendszer hangjelzései (szirénajelek, jelzések)
1.1. Légiriasztás elrendelésekor leadásra kerülő hangjelzés

1.1.1. A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ
1.1.2. A  jelzés leírása: háromszor egymás után megismételt, 30 másodpercig tartó, váltakozó 

hangmagasságú (280 Hz és 400 Hz közötti) szirénahang, 30 másodperces szünettel.
1.2. Légiriasztás feloldásakor leadásra kerülő hangjelzés

1.2.1. A jelzés megnevezése: LÉGIRIADÓ ELMÚLT
1.2.2. A jelzés leírása: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú 

(400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.
1.2.3. A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.

 2. A riasztásnak a műsorszóró hálózatra telepített Országos Légiriasztási Rendszerben történő megjelenítése
2.1. A  légiriasztás hangban és képben történő megjelenítése a rendszer vevőberendezéseinek átkapcsolásához, 

illetve visszakapcsoláshoz szükséges időtartamok figyelembevételével, az  elrendelés és feloldás esetén is 
azonos, a 2.3. és a 2.4. alpontban rögzített rend szerint történik.

2.2. A légiriasztás elrendelése és feloldása a televízió- és rádióadásokban egyidejűleg kerül megjelenítésre.
2.3. A kisugárzott hang

2.3.1. A  légiriasztási közérdekű közlemény közzététele szirénahanggal kezdődik, majd 30 másodperc 
elteltével, halkabb szirénahanggal a  háttérben, 5 másodperces megszakítássokkal háromszor 
egymás után hallható a  légiriadó elrendelésének, illetve lefújásának 4.  melléklet szerinti szövege. 
A szöveg elhangzását követően a szirénahang továbbra is hallható, és 30 másodperc alatt teljesen 
elhalkul.

2.3.2. A szirénahang a közlemény szövegének megfelelően, a  légiriasztás elrendelésének és feloldásának 
2.3.1. pont szerinti részével összhangban váltakozó vagy állandó hangmagasságú.

2.4. A kisugárzott kép
2.4.1. A  képernyő felső harmadában, középen Magyarország címere, középső harmadában, középen 

a  „LÉGIRIADÓ” felirat olvasható. A  felirat előtt és után egy-egy repülőgép körvonala látható. 
A  képernyő alsó harmadában megjelenített szövegsáv bal oldalán, jobbra dőlő fekete csíkozás, 
középen a  légiriasztás elrendelésének, illetve feloldásának 4.  melléklet szerinti szövege olvasható. 
A  légiriasztás szövege, az  egyidejűleg hallható szöveggel szinkronban háromszor, fekete 
nagybetűkkel jelenik meg. A sugárzott kép feliratai, valamint a repülőgépek körvonalai ütemezetten 
halványulnak el és válnak ismét láthatóvá (pulzálnak).

2.4.2. A  „LÉGIRIADÓ” felirat, a  repülőgépek és a  szövegsáv narancssárga színű. A  címer, a  felirat, 
a repülőgépek körvonalai és a szövegsáv mögötti háttér fekete színű.
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4. melléklet a 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának szövege

 1. Magyarország egész területére
1.1. légiriadó elrendelése:
 „ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 FIGYELEM! FIGYELEM!
 AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!
 AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”
1.2. légiriadó feloldása:
 „ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 FIGYELEM! FIGYELEM!
 LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
 LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

 2. A veszélyeztetett területre
2.1. légiriadó elrendelése:
 „ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 FIGYELEM! FIGYELEM!
 DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!”
 vagy
 „DUNA–TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
 DUNA–TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
 LÉGIRIADÓ! LÉGIRIADÓ!”
2.2. légiriadó feloldása:
 „ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK
 FIGYELEM! FIGYELEM!
 DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!”
 vagy
 „DUNA–TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
 DUNA–TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!
 LÉGIRIADÓ ELMÚLT!
 LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”
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A Kormány 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az „EUTAF” szövegrész helyébe az „Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)” szöveg lép:

2. § (1) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja,
b) 52. § (8) bekezdése, és
c) 55. § (6) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 52. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 52. § (2) bekezdésében a „meg kell felelniük az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott formai 

és tartalmi követelményeknek, és” szövegrész.

2. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli 
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az  EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 58. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1. melléklet 39. pontja és
b) 3. melléklet 35. pontja.
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4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) „Az EUTAF által végzett ellenőrzés” alcím címe, és
b) 80–82. §-a.

 (2) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdésében az „az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
(a továbbiakban: EUTAF) és” szövegrész.

5. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint 
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi 
alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai 
felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint 
az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok 
egyes, a  területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának 
intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 3. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 3. § (4) bekezdés b) pontja,
d) 3. § (6) bekezdés d) pontja, és
e) 3. § (7) bekezdés d) pontja.

6. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló  
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a  Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.)  
Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 13a. pontjában az „az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,” szövegrész, és
b) 76. § (2) bekezdésében az „államháztartásért felelős miniszternek és az” szövegrész.

7. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezése

8. §  Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet.

8. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)  
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja.

 (2) Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)  
Korm. rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében az „az ellenőrzési hatósági és” szövegrész, és
b) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.
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9. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (2) bekezdés d) és h) pontja, és
b) 16/A. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „az audit hatósági, valamint” szövegrész,
b) 16. § nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
c) 186. § (1) bekezdésében az „– az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével –” szövegrész.

10. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló  
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdése és
b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

11. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon 
átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló  
238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 2. § c) pontja,
b) 3. § c) pontja,
c) 4. § b) pontja,
d) 5. § a) pontja,
e) 6. § c) pontja,
f ) 7. § a) pontja, és
g) 8. § a) pontja.

12. A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló  
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora.

13. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló  
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 7. alcíme.
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14. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 68.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében  
az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

15. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az államháztartásért felelős miniszter biztosítja az igazoló hatósági feladatok ellátását.”

17. § (1) Hatályát veszti a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében  
az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

16. A 2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

18. §  Hatályát veszti a  2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
foglalt táblázat 4. és 5. sora

17. Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar 
vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti az  Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a  magyar 
vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 
733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

18. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Hatályát veszti a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
J) pontjában foglalt táblázat 2. sora.

19. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  audit hatóság feladatait az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében az  Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 
2022. évi XLIV. törvény kijelölése alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11113

22. §  Hatályát veszti a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
a) 6. alcíme, és
b) 13. § (2) bekezdése.

20. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2., a 3., a 47., az 56., a 111., a 153., a 213., a 225., a 226., a 250., a 256., a 270., a 275., a 281., a 285., a 288., a 302., a 313., a 315. és 
a 317. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. alcím és a  7. alcím tekintetében a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi 
XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24.  § (4)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. és a  221. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a  természetbeni 
egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a  229. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. és a  84. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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a 22. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
a), b), d), m), q), r) és sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés  
c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 29. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51.  § a), c) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 30. és a  32. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 33. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
29/B. §-ában és 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 38., a 97., a 114., a 131., a 143., a 186., a 230., a 266., a 290. és a 301. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 39. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 40. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § 
(10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 41. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 42. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím és az  52. alcím tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 
valamint a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1)  bekezdés  
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 51. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11115

az 53. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 55. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
az 58. alcím tekintetében az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
72. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12. 
és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 61. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés  
b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16. pont 16.1–16.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 66. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
d), f ), i) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68. alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 2. és 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 70. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 71. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 72. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
22.  pontjában, a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 1–12.  pontjában, valamint 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 73. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § 
(1) bekezdés c), e)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 75. alcím és 1.  melléklet tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3)  bekezdés e)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 77. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1–8., 10–18., 20–21., 25–29., 
31–34., 36–37., valamint 39–40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 78. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 79. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1., 6. és 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 80. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés a), e)–g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 85. alcím tekintetében az  államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján.
a 86. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 87. alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 88. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 89. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20., 21. és 22. alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 90. alcím tekintetében a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 91. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 92. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 94. alcím tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 1–13., 15., 17–35., 38–40. és 42–43.  pontjában, 
valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés d) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c), t), u) és 
v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím és a  243. alcím tekintetében a  védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121.  § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 99. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 
2.1–2.4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés a) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3)  bekezdés f )  pontjában, 
valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 109. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés j), o) és u)  pontjában, valamint 
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 12.1., 12.3., 12.4., 17., 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában és m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés  
5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában, 
valamint az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 6.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 115., a 117., a 188., a 189. és a 308. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 
15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 116. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 37.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló  
2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 120. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 122. alcím tekintetében a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 124. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 127. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 132. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 133. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 135. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi  
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény 105.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában, valamint a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és 
az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
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a 137. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés e), g), h), j), l), o), és 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 140. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
22–24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 146. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés 1–5., 7., 9., 10. és 31. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 148. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 149. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, az  állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  
32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 152. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3)  bekezdés d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 154. alcím tekintetében a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés 1., 3–7., 10., 11., 13. és 
17–18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 155. alcím tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 156. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
h)  pontjában és az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény  
9. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 157. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 158. alcím tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 159. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 160. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 161. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 162. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 163. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11119

a 164. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 165. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés  
f ) és n) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
z)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a  fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15.  § (7)  bekezdés f ), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  
7. § 4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 169. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1. pont 1.5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 170. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés  
g) és u)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § 
(1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 171. alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 172. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 173. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény  
81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 174. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 45. § (4) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72.  § e) és f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 177. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 178. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 179. és a  185. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés w)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 182. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 183. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 184. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f )–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 191. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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a 192. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 193. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pontjában, 
a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18.  § c), d)  pontjában, az  elektronikus ügyintézés 
és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § (3)  bekezdés j)  pontjában és 105.  § 
(5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 194. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 195. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 5. és 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében a  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 197. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi 
Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1c)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 200. alcím tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 201. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 203. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
21a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 204. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 205. alcím tekintetében az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44.  § a)–g) és i)–n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 206. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 207. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 208. alcím tekintetében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 209. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 211. alcím tekintetében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12.  § (2)  bekezdésében és 
49.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, valamint a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont  
3. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 212. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 213. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 214. alcím tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 215. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 216. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés törvény m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 218., a  246. és a  247. alcím tekintetében a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint 
a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 219. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 220. alcím tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény 4/B. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 223. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 
81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 224. alcím tekintetében a  Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a  genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, 
valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló 2014. évi VIII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 227. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 228. alcím tekintetében a  kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 231. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 232. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 233. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 33.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 234. alcím tekintetében a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74.  §-ában, a  bűncselekmények áldozatainak 
segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  büntetések, 
az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  
434.  § (1)  bekezdésében, a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (1)  bekezdés 
i)  pontjában, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 11.  pontjában és a  területi 
közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az  Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 235. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18.  § c) és d)  pontjában, a  mérésügyről szóló 1991. évi 
XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 236. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  területi 
közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az  Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18.  § c) és d)  pontjában, a  közúti közlekedésről szóló  
1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 237. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 2.  pontjában, 
a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, 
a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában, az  erdőről, az  erdő védelméről és 
az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, az  élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról 
szóló 1997. évi XI. törvény 121.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 
34.  § (2)  bekezdés a)–e)  pontjában, a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71.  § 1.  pontjában, 
az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5)  bekezdés c)–e)  pontjában, a  termőföld védelméről szóló  
2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61.  § 
(1)  bekezdésében, a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72.  § g)  pontjában, 
a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi 
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XCVII. törvény 27. § a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, a  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti 
Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15.  § (1)  bekezdésében, a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
66.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1)  bekezdés 29.  pontjában, az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi  
LVI. törvény 9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi  
LV. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 238. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 239. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, 
valamint az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdésében, a  területi 
közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az  Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 240. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 241. alcím tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 242. alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 243. alcím tekintetében a Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés e)–n), p) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 244., a 249., a 277. és a 278. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 248. alcím tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés d)–g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 250. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 252. alcím tekintetében az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
72. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 253. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 24.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 254. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 52.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 255. alcím tekintetében a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 257. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 39.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 258. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 259. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 260. alcím tekintetében a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 261. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 262. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 263. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 264. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 265. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11123

a 267. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 268. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdése a)  pont 40.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 269. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 271. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 272. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 273. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 274. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B. §-ában, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 1. pontjában és 66. §-ában, 
valamint a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  
53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 276. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 279. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  
58. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 280. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 282. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 283. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 284. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 8.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 286. alcím a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 287. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 289. alcím tekintetében a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d) és f )–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 291. alcím tekintetében az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi  
LVI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 292. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 293. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 294. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14.  § (1)  bekezdés a), c), d) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 295. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 296. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában és (2) bekezdés 11., 13., 
22. és 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 297. alcím tekintetében a  magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19.  § a)–c) és 
f )–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 298. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 299. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 300. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény  
29. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 303. alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
b)–g)  pontjában, h)  pont ha) és hg)  alpontjában, k), m) és n)  pontjában, valamint (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,



11124	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

a 304. alcím tekintetében a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes 
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 305. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100.  § (1)  bekezdés k)  pontjában, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi  
CLXXXV. törvény 206. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 306. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában, valamint 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 307. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 308. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 310. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
22–24., 34. és 37. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)–j) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 311. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 1. és 19. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 312. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g), j), k) és m) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 314. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés a)–e), g), h)–k) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 316. és a 319. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 318. alcím a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 26.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 320. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában és a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló  
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) Korm. rendelet 5.  § 
(5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, valamint a „megyét” szövegrész helyébe 
a „vármegyét” szöveg lép.

2. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, 
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló  
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az  1956-os forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a  korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az  egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (5)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

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

3. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
a) 5/B. § (2)–(2b) bekezdésében, 5/C. § (2) bekezdésében, 5/E. § (9) és (10) bekezdésében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg,
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b) 5/H. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges 
kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló  
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 
1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18.  § (1)  bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

5. A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási 
feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a  köztársasági megbízottaknak a  közművelődési, közgyűjteményi, 
művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló  
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei hatókörű városi” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei hatókörű városi” szöveg
lép.

6. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 
kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló  
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- 
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 
3. pont b) alpontjában a „megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyen” szöveg lép.

7. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint 
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló  
1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról 
szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a  szövetkezetekről szóló 1992. évi  
I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és 
végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló  
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.
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9. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló  
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében, 4. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. számú melléklet „Ingatlan-nyilvántartási alapadatok” című táblázat I. 02 sorában a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 2. számú melléklet „I” Ingatlan adatlap pontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

10. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.  §  
(4), (4a) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
11. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet  
2. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

12. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló  
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában, 22. § (4) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 11.  §-ában, 22.  § (5)  bekezdés e)  pontjában, 27.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében és  

48. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

13. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a) 1.  § b)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 1. melléklet 1.1.2. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

14. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló  
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.)  
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
15. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló  
143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A kerékbilincs alkalmazásával és a  járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.)  
Korm. rendelet 14. §-ában és 17. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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16. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

17. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III.  pont 
1.128. és 1.129.  alpontjában a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” szöveg, az  „állami tisztviselőjének” 
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőjének” szöveg lép.

18. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló  
160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8/C.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 8/C.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 8/D.  § (4)  bekezdésében,  

8/F. § b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  melléklet 12., 21., 23., 24., 26., 28., 29., 32., 34., 38., 39., 40., 42., 47., 52., 57–60. és 65.  pontjában  

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

19. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/B.  §-ában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

20. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 4. § (4) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7. § (7) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
c) 16. § b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

21. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló  
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében 
és 18/B. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

22. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § g)  pontjában, 16.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (2) és (6)  bekezdésében, 65.  § (5)  bekezdés a)  pontjában,  

69.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 73.  § (2)  bekezdésében, 77.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
77.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 81.  § (1) és (2)  bekezdésében, 91/B.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 91/B.  § (4) és (6)  bekezdésében, 103.  § (3)  bekezdésében, 103.  § (4)  bekezdés 
b)  pontjában, 103.  § (12)  bekezdés a)  pontjában, 103.  § (12)  bekezdés d)  pont db)  alpontjában, 104.  §  
(1) és (5) bekezdésében, 105. § (1e) bekezdésében, 109. § (1) és (2) bekezdésében, 109. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 109.  § (3d) és (6)  bekezdésében, 114/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 117.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, 119. § (1) bekezdésében, 120/A. §-ában, 126/C. §-ában, 141. § (1a) és (4) bekezdésében, 167. § 
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(7) bekezdés a) pontjában, 170/A. §-ában, 10. számú melléklet címében, 10. számú melléklet II. pont címében, 
valamint a 10. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 68.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében és 68.  § (16)  bekezdésében a „megyénkénti” szövegrész helyébe 
a „vármegyénkénti” szöveg,

c) 68/D.  § (3)  bekezdésében, 68/E.  § (4)  bekezdésében, valamint 76.  § (3)  bekezdésében a  „megyénként” 
szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,

d) 103. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)  
Korm. rendelet
a) 177. §-a,
b) 179. §-a,
c) – a  közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelettel megállapított – 198. §-a.

23. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg és a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

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

25. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)  
Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében, 12/A. § (3a) és (3b) bekezdésében, valamint 20. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 14. § (5) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

25. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 
5.  §-ában, 11/O.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 11/P.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, 11/P.  § (21)  bekezdésében, 
valamint 11/Q. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

26. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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27. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló  
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
3. § (2a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

28. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló  
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1.  melléklet „B) Adatkörök” című táblázat B:4 mezőjében a  „megyénként” szövegrész helyébe 

a „vármegyénként” szöveg
lép.

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

30. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 1/A.  § (1)  bekezdésében, 1/C.  § (2)  bekezdésében, 4/B.  § (1)  bekezdés 

a)  pontjában, 27.  § (3)  bekezdésében, valamint 29.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

b) 11. számú melléklet a) és b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 11. számú melléklet a)  pont ab)–ad)  alpontjában és 11. számú melléklet b)  pont ba)–bp)  alpontjában 

a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet
a) 31. § (2) és (3) bekezdése,
b) 31. § (5) és (6) bekezdése.

30. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló  
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében a „megyeszékhelyenként” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyenként” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „megyeszékhelyeken” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyeken” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében a „megyeszékhelyeken” szövegrészek helyébe a „vármegyeszékhelyeken” szöveg,
d) 21. § (13) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 22. § (3) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
f ) 35. § (7) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
g) 15. számú melléklet 2.  pontjában, 17. számú melléklet 2.  pontjában, 17/A. számú melléklet 2.  pontjában,  

18. számú melléklet 2. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

31. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló  
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 
9. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.



11130	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

32. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
18.  § (8)  bekezdésében, 20.  § (4)  bekezdésében és 59.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

34. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A.  § (1)  bekezdésében, 1. számú melléklet 1.  pont 
b) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

35. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 8.  § i)  pontjában a  „megyénkénti” szövegrész helyébe 
a „vármegyénkénti” szöveg lép.

36. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

37. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

40. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.)  
Korm. rendelet]
a) 1.  § (1)  bekezdésében, 1.  § (2)  bekezdés i)  pontjában, 1.  § (4)  bekezdés 18.  pontjában, 5/A.  § 

(2d)  bekezdésében, 9.  § (8a)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 27.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában és 36. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés 18. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti a  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 18.  pontjában az  „(a továbbiakban: 
kormányhivatal)” szövegrész.
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39. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 
szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.)  
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

43. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

41. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló  
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

44. §  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 2.  § c)  pontjában és 2/A.  §-ában a  „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

42. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló  
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)  
Korm. rendelet
a) 8.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében,  

9. § (2) bekezdés b) pontjában, 10/B. § (2) bekezdésében, 12. § c) pontjában, 13/A. § (1) és (2) bekezdésében, 
Mellékletében foglalt táblázat címében és A:1 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 
szöveg,

b) 10/A. § (4) bekezdésében, 10/B. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) Mellékletében foglalt táblázat A:2–A:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

43. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó 
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek 
diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében és Mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) Mellékletében foglalt táblázat A:2–A:5 és A:7–A:14 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.

44. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló  
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat A:3, A:4, A:7, A:8, A:12, A:14–A:16, A:18 és A:21 mezőjében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.



11132	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

45. Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

48. §  Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint 
3. § e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

46. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

49. §  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  
3. § (3) bekezdés f ) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

47. A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9/B. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

48. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló  
165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 4.  § e)  pontjában, 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 1.  melléklet 
4. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

49. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

52. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 17.  § (1)  bekezdésében és 1.  mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:5 és A:7–A:14 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.

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

53. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  §  
(1) és (1a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

51. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 15.  § (5)  bekezdésében, 19/A.  § 
(2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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52. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §  Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdés d) pontjában és 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
lép.

53. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló  
250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § r) pontjában és 2. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. §-ában és 46. §-ában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 46.  §-át megelőző alcím címében, 46/D.  § (4)  bekezdésében és 46/H.  § (4)  bekezdésében a  „megyén” 

szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg
lép.

54. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1) és (1a)  bekezdésében, 4.  §  
(3) és (4)  bekezdésében, 4/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 10.  § (1)  bekezdés a)  pont ak)  alpontjában, 10.  §  
(2) és (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 17.  § nyitó szövegrészében, 20/A.  § (4)  bekezdésében,  
28. § (2) bekezdés a) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 43. § (5) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében, valamint 
23. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

55. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

56. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló  
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10/A. §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

57. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a) 8. § (6) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 10. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

58. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint 
a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló  
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék 
adattartalmára, az  adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázatában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
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59. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet 12.  mellékletében foglalt táblázat 1. sor 4. mezőjében, 5. sor 4. mezőjében, 6. sor 4. mezőjében  
és 9. sor 4. mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

60. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. Korm. rendelet módosítása

63. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. Korm. rendelet 67/A.  § 
(2), (3) és (5) bekezdésében, 67/B. § (2) bekezdésében, 70. § (6) bekezdésében, 1. melléklet 18. pontjában, valamint 
2. melléklet II. pont c), n) és o) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

61. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1), (2) és 
(4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

65. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében, 1/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 4.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdés  

a) és b)  pontjában, 6/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6/A.  § (2)  bekezdésében, 6/A.  § (3)  bekezdés 
a), c) és f )  pontjában, 6/A.  § (5) és (6)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 20.  §  
(5) és (7)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, 35.  § 
(2a) bekezdésében, valamint 46. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 6/A. § (3) bekezdés f ) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

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

66. §  A jogosult állatorvos hatásköréről és a  működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet
a) 2.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 4.  § (2), (4) és (8)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (2) és (4)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 

3.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (7)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés b) és e)  pontjában,  
6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 9. § (1) bekezdés c) pontjában és Mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
d) Mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.
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64. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet  
8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és  
15. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

65. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló  
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

68. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  melléklet 
A)  pont 1–4.  alpontjában, 3.  melléklet B)  pont 1. és 2.  alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” 
szöveg lép.

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

69. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) és (4) bekezdésében, 4. § r) pontjában,  

7.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  §-át megelőző alcím címében, 13.  § nyitó szövegrészében,  
14. § (1)–(4) bekezdésében, 15. §-ában, 17. §-ában, 18. §-ában, 19/A. § nyitó szövegrészében, 19/C. §-ában, 
20.  § nyitó szövegrészében, valamint 20.  § a) és b)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, valamint 20. § c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 21. § (6) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

67. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló  
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

70. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 1.  § záró szövegrészében, 3.  §-ában, 3/A.  §-ában, 4.  § (3)  bekezdésében, valamint  
5. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

68. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

71. §  A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg
lép.

69. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és 1.  mellékletében foglalt táblázat B:84 mezőjében a  „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat A:84 mezőjében és a  2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat  

A:28 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
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c) 1. mellékletében foglalt táblázat A:84 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:10, E:25, E:27, E:30, E:43, E:46, E:54, E:57, E:58, E:60–E:63 mezőjében 

a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

70. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló  
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

73. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 18.  § (1) és (4)  bekezdésében, 19.  § (1), (8) és (9)  bekezdésében, valamint 20.  § (5)  bekezdésében  

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 19. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

71. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló  
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

74. §  A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.)  
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:20, A:22–A:27, A:29–A:33 mezőjében a „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

72. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló  
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

75. §  A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
a) 15. § (5) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 15. § (6) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 16.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 16.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
d) 16.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában és 1.  melléklet 3.  pont a)  alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg
lép.

73. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 28.  § (2)  bekezdés b)  pontjában,  
44. § (2) bekezdésében, 50. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

74. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

77. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 68.  §-ában, 70.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 91.  § (1a)  bekezdésében, 97/A.  § (1)  bekezdésében  

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 72/H.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 130.  § (6)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe  

a „vármegye” szöveg,
c) 93. § (1c), (1f ) és (3) bekezdésében, 104. § (5) bekezdésében és 105. § (5) bekezdésében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 97/A. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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75. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

78. §  Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

76. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 3. § (8) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (8) bekezdésében az „a vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdésében a  „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter” 

szöveg
lép.

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

80. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 81.  § (1)  bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg és 
a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg lép.

78. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló  
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
2. mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép.

79. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló  
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

82. §  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a) 4. § (4) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 9. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

80. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló  
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

83. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet  
62. § (9) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

81. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

84. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés g) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
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82. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló  
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 
1.  § d)  pontjában, 3.  § (2a)  bekezdésében és 1. számú mellékletében foglalt táblázatban a „megyei” szövegrészek 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

83. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében és 6. § (3) bekezdés r) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
b) 6.  § (3)  bekezdés p)  pontjában, 10.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 11.  § (2)  bekezdés e)  pont  

eb) és ec)  alpontjában, 11.  § (2)  bekezdés g)  pont nyitó szövegrészében és 3.  melléklet 1–5.  pontjában 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdés e) pont nyitó szövegrészében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 11.  § (2)  bekezdés e)  pont eb) és ec)  alpontjában, 11.  § (2)  bekezdés g)  pont ge)  alpontjában,  

11.  § (2)  bekezdés h) és l)  pontjában, 11.  § (5)  bekezdésében, 12.  § (7)  bekezdés a)–f )  pontjában,  
14.  § (2)  bekezdés a)–i)  pontjában, 1.  melléklet 3.  pont 3.2–3.20.  alpontjában, valamint 2.  melléklet  
1–4., 6–20. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg

lép.

84. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés 
és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A határterületről, valamint a  határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 
szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 1. melléklet 1–14. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

85. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről,  
valamint a határátlépési pontról szóló a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

88. §  A határátkelőhely és az  ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a  határátlépési 
pontról szóló a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 9.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében, valamint 12.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

86. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló  
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, 
a  munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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87. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló  
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

90. §  A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

91. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 3.  §-ában, 6.  § (5)  bekezdésében és 13/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 23. § (7) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

89. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló  
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdés a)  pont  
aa) és ab)  alpontjában a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” szöveg, a  „megye” szövegrészek helyébe 
a „vármegye” szöveg lép.

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

93. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében és 
4. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

91. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló  
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

94. §  A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.)  
Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

92. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló  
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

95. §  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 
a) pontjában és 4. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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93. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló  
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

96. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló  
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (5d) bekezdés c) pontjában a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg,
b) 12. § (5) bekezdés a) pontjában, 4. mellékletében foglalt táblázat B:3, B:4, B:8, B:10–B:12, B:14, B:16, B:21, B:22 

és B:29–B:34 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 4.  mellékletében foglalt táblázat B:5–B:7, B:9, B:13, B:15, B:18–B:20, B:23–B:25, B:27, B:28, B:35 és  

B:36 mezőjében a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
d) 7. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

94. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

97. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
29. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

95. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló  
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

98. §  A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdés j)  pontjában, 4/B.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és 9.  § (3)  bekezdésében  

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

96. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

99. §  A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a), c), e) és g) pontjában, 3. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 3. § (3) és (4a) bekezdésében és 

5. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 3. § (6) bekezdésében az „és megyei” szövegrészek helyébe az „és vármegyei” szöveg
lép.

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

100. §  A fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló  
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

98. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló  
158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

101. §  A mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló 
eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdés a)–c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „az a megyei” szövegrész helyébe az „a vármegyei” szöveg
lép.
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99. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

102. §  A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a) 1.  § b)  pontjában, 2.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2.  § (3)  bekezdés 

b)  pontjában, 4.  § (3)  bekezdésében, 7.  §-át megelőző alcím címében, 7.  § nyitó szövegrészében,  
8. § a) pontjában, 9. §-át megelőző alcím címében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában, 
9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, 1. melléklet 1. pont 1.1–1.3. alpontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 1. § c) pontjában, 2. § (5) bekezdés a) pontjában, 2. § (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában 
a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 2. § (5) bekezdés a) pontjában és 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 
szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
e) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg
lép.

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

103. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a) 2/A.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (2a)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában és 6.  § (2b)  bekezdésében  

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (2a) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 1.  melléklet A) alcím I. 3.  pont 3.3.  alpontjában és 2.  melléklet A) alcím 5.  pont 5.3.  alpontjában  

a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
d) 1.  melléklet A) alcím I. 3.  pont 3.3.  alpontjában és 2.  melléklet A) alcím 5.  pont 5.3.  alpontjában  

a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

101. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

104. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló  
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet]
a) 1. § g) pontjában, 3. melléklet 2.1. pont c) alpontjában, 3. melléklet 2.2. pont e) alpontjában és 7. melléklet  

III. rész e) pont eb) alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 1.  § g)  pontjában, 9/A.  §-át megelőző alcím címében, 9/A.  § (1)  bekezdésében, 11.  § g)  pontjában, 11/B.  § 

(1) és (2)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 1.  melléklet címében, 7.  melléklet II. rész A)  pont  
2.2 alpontjában és 14. melléklet címében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 1.  § t)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12.  § (1) és (3)  bekezdésében, 20.  §  
(3) és (4) bekezdésében, 1. melléklet 1. pontjában, 3. melléklet 1. pont a)–c) alpontjában a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg,

d) 1.  § t)  pontjában, 2.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 5.  § (3)  bekezdés c) és 
d)  pontjában, 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 9/C.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
9/C.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, 9/D.  § (1)  bekezdésében, 9/D.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
9/E.  § (1)  bekezdésében, 11.  § h)  pontjában, 11/B.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 11/B.  §  
(4)–(6)  bekezdésében, 12.  § (4) és (5)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 18.  § (5)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 18.  § (5)  bekezdés b)  pontjában és c)  pont cb)  alpontjában, 21/B.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 21/B. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 3. melléklet címében, 3. melléklet  
1. és 2. pontjában, 3. melléklet 2.2. pont e) alpontjában, 5. melléklet 1. pont f ) alpontjában, 7. melléklet II. rész 
A) pont 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1. és 2.2.5. alpontjában, 10. melléklet 3. pont b) alpontjában, 10. melléklet 
11. pontjában, 11. melléklet 10. pont a) alpontjában, 11. melléklet 11., 12. pontjában, 13. melléklet címében, 
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14.  mellékletében foglalt táblázat A:17, C:1, D:1, D:7 és D:10 mezőjében, 15.  mellékletében foglalt táblázat  
C:7 és C:10 mezőjében, valamint 16.  mellékletében foglalt táblázat C:7 és C:10 mezőjében a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
f ) 18.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, 20.  § (5) és (6)  bekezdésében és 6.  melléklet 2.  pont h)  alpontjában 

a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
g) 20. § (6) bekezdésében a „megyének” szövegrész helyébe a „vármegyének” szöveg,
h) 3. melléklet 1. pont f ) alpontjában a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg
lép.

102. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló  
241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

105. §  A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.)  
Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. pont A) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

103. Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

106. §  Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „300 000 forint” szövegrész helyébe a „400 000 forint” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

104. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok 
gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló  
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

107. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, 
megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a) 1. § a) pont aa) alpontjában a „megye”szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 1. § a) pont ad) alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 1. § g) és h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

105. A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

108. §  A területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § 4.  pontjában, 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  § (3)  bekezdés e)  pont ef )  alpontjában,  

3. § (3) bekezdés f ) pont fe) alpontjában, 4. § d) pontjában, 7. § a)–c) és e)–g) pontjában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 5. alcím címében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 7. § nyitó szövegrészében és 7. § d) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

106. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló  
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

109. §  A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet  
4. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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107. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

110. §  Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes 
szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1/A. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

108. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

111. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 16/A. § (5) bekezdésében, valamint 16/B. § (3) és (5) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 16/B. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

109. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely 
létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

112. §  A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

110. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló  
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

113. §  Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) védelmi bizottság (a továbbiakban: megyei védelmi bizottság)” 

szövegrész helyébe a „területi védelmi bizottság” szöveg,
c) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 13. § nyitó szövegrészében, 

16. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
d) 12.§ (3) bekezdés b) pontjában a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
e) 12.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében, 13.  § j)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
f ) 13. § a) pontjában a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
g) 16. § (3) bekezdésében a „védelmi igazgatási” szövegrész helyébe a „védelmi és biztonsági igazgatási” szöveg,
h) 1. melléklet 3.1. pontjában a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg
lép.

111. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló  
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

114. §  A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.
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112. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

115. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)  
Korm. rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében, 4/B. § (2) bekezdésében és 50/D. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 31. § (1) bekezdésében a „továbbá megyei” szövegrész helyébe a „továbbá vármegyei” szöveg
lép.

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

116. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § (2a)  bekezdés záró szövegrészében  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

114. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló  
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

117. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában és 5/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

115. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

118. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  
14. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

116. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló  
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

119. §  A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet  
2.  § 14.  pontjában, 5.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 3.  melléklet A)  pontjában és 8.  melléklet B)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

117. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

120. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklet 3. pontjában a „megye” szövegrész helyébe 
a „vármegye” szöveg lép.

118. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

121. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló  
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat B:8 és B:11 mezőjében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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119. A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező 
diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének,  
valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló  
63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

122. §  A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli 
képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai 
őrzésének rendjéről szóló 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

120. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

123. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  
3. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

121. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási 
eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

124. §  A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

122. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

125. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 79.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, 84. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

123. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló  
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

126. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 23. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 28. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 29.  § (1)  bekezdésében az  „a környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, valamint 

a  bányafelügyelet, vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, 
a bányafelügyelet, a vízvédelmi hatóság, a vízügyi hatóság” szöveg

lép.

124. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

127. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 3/A.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdésében, 30.  § (2) és (5)  bekezdésében,  

36. § b) pontjában, 49. § (1) bekezdés e) pontjában, 60. § (1) bekezdés d) pontjában, 91. § (1) bekezdésében, 
1. melléklet a) pontjában, valamint 10. melléklet 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

b) 8.  § e)  pontjában, 36.  § a)  pontjában, 49.  § (4)  bekezdés b)  pontjában és 53.  § (4)  bekezdés c)  pontjában 
a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,

c) 49.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 53.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 91.  § (1)  bekezdésében és 1.  melléklet 
a) pont 2–20. alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
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d) 49.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 53.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „megyehatáron” szövegrész helyébe 
a „vármegyehatáron” szöveg,

e) 49.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 53.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a „megyehatárokon” szövegrész helyébe 
a „vármegyehatárokon” szöveg,

f ) 1. melléklet a) pont 2–20. alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
g) 1. melléklet c) pontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
h) 1. melléklet c) pontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

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

128. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 21.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

126. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

129. §  A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az  esélyegyenlőségi mentorokról szóló  
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” és  
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

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

130. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló  
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 1.  § (4) és (7)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 1/B. § a)–c) pontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

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

131. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében, 6. § (2) és (6a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 13/B. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

129. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló  
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

132. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
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b) 3. § (3) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

130. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

133. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

131. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

134. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában, 4.  § (1e)  bekezdésében és 14.  § (1)  bekezdés m)  pontjában  

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés 23. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

132. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló  
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

135. §  A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § 
(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

133. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

136. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében, 
4. alcím címében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében és 8. § (14) és (15) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

134. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

135. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló  
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

138. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9. mellékletében foglalt 9/c táblázatában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

136. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

139. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában, 7/A. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében, 7/B. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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137. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló  
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

140. §  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)–(4)  bekezdésében, 2.  § (2), (3) és (5)  bekezdésében, 2.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében,  

2. § (7) bekezdésében, 3. §-ában, 3. alcím címében, 4. § (1)–(3) bekezdésében, 5. § (5) és (6) bekezdésében, 
6/A. § (1)–(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 
9. § nyitó szövegrészében, 9. § c) és d) pontjában, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1)–(3) bekezdésében, 
13. §-ában, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 
15. § (3) és (4) bekezdésében, 16. § (1), (3) és (4) bekezdésében és 17. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 2.  § (1) és (4)  bekezdésben, 7.  § b)  pontjában, 12.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében a „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

138. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló  
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

141. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés 17.  pontjában, 6.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 22.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 

23. § (5) bekezdés e) pontjában, 30. § (3) bekezdésében, 37/C. § (1) bekezdésében, 37/E. § (1) bekezdésében, 
37/P.  §-ában, 38/A.  § (2)  bekezdésében, 38/B.  §-ában és 44/A.  § (2)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 8/A. § (1) bekezdésében a „megyeközponti” szövegrész helyébe a „vármegyeközponti” szöveg,
c) 30. § (1) bekezdésében és 31. § (2) bekezdés g) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 37/Q. § (2) bekezdés b) pontjában, 37/Q. § (4) és (5) bekezdésében, 37/R. § (1) és (4a) bekezdésében, 37/S. § 

(7) és (8) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

139. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló  
307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

142. §  A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1.  §-ában 
a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

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

143. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (2b) bekezdésében, 20. § (3) bekezdés d) pontjában, 39. § 
(5) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében, 6. mellékletében foglalt III. táblázat A:10 mezőjében, valamint 7. melléklet 
1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

144. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló  
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei”  
szöveg lép.
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142. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

145. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  
11.  § (12)  bekezdésében, 1.  melléklet 1.2.  pontjában, 9.  mellékletében foglalt táblázat A:3, A:4, A:10, A:11, A:15, 
A:17–19 és A:21 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

143. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló  
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

146. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 1/A. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1/A. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg és a „megyére” szövegrész helyébe 
a „vármegyére” szöveg

lép.

144. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

147. §  A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a) 1. § 5. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés g) pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. alcím címében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg,
d) 12. § (1) bekezdés d) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 12. § (3) bekezdésében a „megyehatárt” szövegrész helyébe a „vármegyehatárt” szöveg
lép.

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

148. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

146. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló  
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

149. §  Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdésében és 1. melléklet C. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

147. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

150. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet B.2.5. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
lép.
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148. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

151. §  A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 11. § d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1/A. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

149. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

152. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a) 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sor 2. oszlopában, 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sor 2. oszlopában, 

15. melléklet B1 pont B111 alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 15. melléklet K1 pont K121 alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

150. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló  
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

153. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés b) és e) pontjában, 2. § (4) és (5) bekezdésében, 6/D. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 

10. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

151. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények 
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

154. §  A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a  kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a  „megye” szövegrészek helyébe 
a „vármegye” szöveg és a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

152. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

155. §  Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

153. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

156. §  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)  
Korm. rendelet
a) 4/A. § (1) bekezdésében, 13. §-ában, 5/a. mellékletében foglalt táblázat B oszlopában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5/a. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:20 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 5/a. mellékletében foglalt táblázat B:1–B:20 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.
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154. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

157. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76.  § (5) és (6)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei”  
szöveg lép.

155. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

158. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12/G.  § (2)  bekezdés d)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

156. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

159. §  A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 6.  § (4)  bekezdés c)  pontjában és  
13. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

157. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

160. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

158. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek 
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

161. §  A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló  
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Megyei” szövegrész helyébe 
a „Vármegyei” szöveg lép.

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

162. §  A megújuló energiaforrásból és a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia 
származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

160. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

163. §  A hulladékgazdálkodási tervekre és a  megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló  
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1.  melléklet 10. és 11.  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

161. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

164. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 10/C. § (3) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 10/C. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 10/D. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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162. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló  
340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

165. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

163. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló  
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

166. §  A halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40.  § 
(6) bekezdésében, valamint 42. § (2) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

164. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

167. §  A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

165. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

168. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (6)  bekezdésében, 26.  §-ában, 37.  § (1)  bekezdésében, 

valamint 46. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 6.3.4. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 4. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

166. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló  
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

169. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2.  § 
(1) bekezdésében és 6/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
167. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

170. §  A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (8)  bekezdésében, 13.  § (7) és 
(9) bekezdésében, valamint 15. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

168. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló  
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

171. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
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a) 2. § 1. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 19. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 1. mellékletében és 2. mellékletében 

a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
d) 3. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 19. § (5) bekezdés a) és b) pontjában 

a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 15.  § (3a)  bekezdés a)  pontjában, 19.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
f ) IV. Fejezet címében a „MEGYEI” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg
lép.

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

172. §  Az építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2.  § (6)  bekezdésében, valamint 3.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

170. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

173. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

171. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről 
szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

174. §  A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló  
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében és 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

172. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

175. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1/A. §-ában és 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

173. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

176. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  §-ában, 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 7.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, 7.  § (7)  bekezdésében,  

9.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  § (2), (7), és (12)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (2), (3) 
és (5)  bekezdésében, a  13.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában, 13.  § (2), (3), (5) és (10)  bekezdésében, 14.  §  
(2a) és (3)  bekezdésében, 15.  § (1a) és (1b)  bekezdésében, valamint 18.  § (2)  bekezdés a)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 5. § (2) és (3) bekezdésében, 5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. §-ában, 10. § (5) és (6) bekezdésében, 
14.  § (2)  bekezdésében, valamint 15.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
d) 14. § (2a) bekezdésében és 15. § (1a) bekezdésében a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
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e) 17. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

174. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

177. §  A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

175. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről 
szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

178. §  A rendvédelmi szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési 
Őrség, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 
közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet  
3. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

176. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló  
38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

179. §  A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

177. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól 
szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

180. §  A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a  föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó 
papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  
2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

178. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

181. §  Az örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről 
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1/A. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

179. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet módosítása

182. §  A nagyvízi meder, a  parti sáv, a  vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 1.3.2. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 1. melléklet 1.3.2. pontjában és 1.3.2.2. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11155

c) 4. mellékletében foglalt táblázat F:3 és D:4 mezőjében a „megyehatár” szövegrész helyébe a „vármegyehatár” 
szöveg

lép.

180. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

183. §  A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) 
Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdés 19. és 22.  pontjában, valamint 2.  melléklet 11.  pontjában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

181. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

184. §  A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
a) 2. § 8. pontjában, 3. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. melléklet 2.1.1. pontjában a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg
lép.

182. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

185. §  A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés 8. pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 1. melléklet C) rész b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

183. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek 
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

186. §  A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 1/A.  §-ában és 2.  § nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

184. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló  
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

187. §  A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet  
1. § (1) bekezdésében, 3. § e) pontjában, 5. § (4) bekezdés d) pontjában, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 
c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

185. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet módosítása

188. §  A vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában, 7. § (7) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés 1. és 3–12. pontjában, 2. melléklet 1. és 3–12. alcím címében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg,
c) 17. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 1.  melléklet 1. alcím A)  pont a) és b)  alpontjában, 1.  melléklet 1. alcím C)  pontjában, 1.  melléklet 2. alcím 

A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 2. alcím C) pontjában, 1. melléklet 3. alcím A) pont a) alpontjában, 
1.  melléklet 3. alcím C)  pontjában, 1.  melléklet 4. alcím A)  pont a), b) és c)  alpontjában, 1.  melléklet  
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4. alcím C) pontjában, 1. melléklet 5. alcím A) pont b) és c) alpontjában, 1. melléklet 5. alcím C) pontjában, 
1.  melléklet 6. alcím A)  pont a) és b)  alpontjában, 1.  melléklet 7. alcím A)  pont a)  alpontjában, 1.  melléklet 
7. alcím C) pontjában, 1. melléklet 8. alcím A) pont a) és c) alpontjában, 1. melléklet 8. alcím C) pontjában, 
1.  melléklet 9. alcím A)  pont a)  alpontjában, 1.  melléklet 9. alcím C)  pontjában, 1.  melléklet 10. alcím 
A)  pont a)  alpontjában, 1.  melléklet 10. alcím C)  pontjában, 1.  melléklet 11. alcím A)  pont a)  alpontjában, 
1.  melléklet 11. alcím C)  pontjában, 1.  melléklet 12. alcím A)  pont a)  alpontjában, 2.  melléklet 1. alcím  
a) és b)  pontjában, 2.  melléklet 2. alcím b) és c)  pontjában, 2.  melléklet 3. alcím a)  pontjában, 2.  melléklet 
4. alcím a)–c)  pontjában, 2.  melléklet 5. alcím a) és b)  pontjában, 2.  melléklet 6. alcím a) és b)  pontjában, 
2. melléklet 7. alcím a) pontjában, 2. melléklet 8. alcím a) és c) pontjában, 2. melléklet 9. alcím a) pontjában, 
2.  melléklet 10. alcím a)  pontjában, 2.  melléklet 11. alcím a)  pontjában, valamint 2.  melléklet 12. alcím 
a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

e) 1.  melléklet 1. alcím A)  pont c) és d)  alpontjában, 1.  melléklet 2. alcím A)  pont d)  alpontjában, 1.  melléklet  
3. alcím A)  pont b) és c)  alpontjában, 1.  melléklet 4. alcím A)  pont d)–j)  alpontjában, 1.  melléklet 
5. alcím A)  pont d)  alpontjában, 1.  melléklet 5. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 6. alcím 
A)  pont c)–e)  alpontjában, 1.  melléklet 6. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 7. alcím A)  pont 
b) és c)  alpontjában, 1.  melléklet 7. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 8. alcím A)  pont  
b), d) és e)  alpontjában, 1.  melléklet 9. alcím A)  pont b)–e)  alpontjában, 1.  melléklet 10. alcím A)  pont 
b)–g)  alpontjában, 1.  melléklet 11. alcím A)  pont b)–d)  alpontjában, 1.  melléklet 11. alcím B)  pont 
c)  alpontban, 1.  melléklet 12. alcím A)  pont b) és c)  alpontjában, 2.  melléklet 1. alcím c) és d)  pontjában, 
2.  melléklet 2. alcím d)  pontjában, 2.  melléklet 3. alcím b) és c)  pontjában, 2.  melléklet 4. alcím 
d)–j)  pontjában, 2.  melléklet 5. alcím c)  pontjában, 2.  melléklet 6. alcím c)–e)  pontjában, 2.  melléklet  
7. alcím b) és c) pontjában, 2. melléklet 8. alcím b), d) és e) pontjában, 2. melléklet 9. alcím b)–e) pontjában, 
2. melléklet 10. alcím b)–g) pontjában, 2. melléklet 11. alcím b)–d) pontjában, valamint 2. melléklet 12. alcím  
b) és c) pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,

f ) 1.  melléklet 1. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 2. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet  
3. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 4. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet 8. alcím B)  pont 
c)  alpontjában, 1.  melléklet 9. alcím B)  pont c)  alpontjában, valamint 1.  melléklet 10. alcím B)  pont 
c) alpontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,

g) 1. melléklet 1. alcím B) pont c) alpontjában a „megyéből” szövegrészek helyébe a „vármegyéből” szöveg,
h) 1.  melléklet 2. alcím A)  pont e)–g)  alpontjában, 1.  melléklet 5. alcím B)  pont c)  alpontjában, 1.  melléklet  

6. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 11. alcím B) pont c) alpontjában, 1. melléklet 12. alcím B) pont 
c)  alpontjában és 2.  melléklet 2. alcím e)–g)  pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 
szöveg

lép.

186. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

189. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés f )  pont 
fb) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

190. §  A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a) 2.  §-ában, 4.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében,  

8.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § nyitó szövegrészében és 1.  melléklet 2/B.  pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 9. § (1) és (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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188. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló  
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

191. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 78. pontjában, 8. § 3. pontjában és 28. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe 

a „vármegyében” szöveg,
b) 4. § 11. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

189. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

192. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
a) 3. § (1) bekezdés 63. pontjában, valamint 5. melléklet 3.8.2.3., 3.8.2.5., 3.8.2.7. és 3.8.2.8. pontjában a „megyei 

önkormányzat” szövegrész helyébe a „vármegyei önkormányzat” szöveg,
b) 29.  § (4)  bekezdés f )  pontjában és 30.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) 54/D. §-ában és 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

193. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 36.5a. pontja,
b) 1. melléklet 37.1. pontjában az „– a megyei fejlesztési biztos kivételével –” szövegrész.

190. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve 
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló  
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

194. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és 
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3 és C:30 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a „megyénként” szövegrészek helyébe a „vármegyénként” 

szöveg,
c) 1.  mellékletében foglalt táblázat C:31 mezőjében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” 

szöveg
lép.

191. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

195. §  A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában, valamint 3.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg, a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg, a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében, 3.  mellékletében foglalt táblázat fejléc 3. mezőjében, 

4. mellékletében foglalt táblázat fejléc 2. mezőjében valamint 6. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében 
a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg

lép.
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192. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő 
visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei 
megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló  
302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

196. §  A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
általi átvételéről, a  nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés 
felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg, a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

193. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

197. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
d) 9. § b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
e) 11.  § (1)  bekezdés l)  pontjában, 11.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „megye” szövegrész helyébe  

a „vármegye” szöveg,
f ) 11.  § (1)  bekezdés l)  pontjában, 11.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „megyében” szövegrész helyébe 

a „vármegyében” szöveg
lép.
194. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

198. §  A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

195. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

199. §  A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 4. § (7) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 20. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

196. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. §  A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában, valamint 
1. mellékletében foglalt táblázat címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

197. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

201. §  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló  
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 57. pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 17. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.
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198. A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes 
víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

202. §  A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

199. A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes 
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban 
közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló  
5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

203. §  A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági 
állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének 
egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a  „Megyei” szövegrész helyébe 
a „Vármegyei” szöveg lép.

204. §  Hatályát veszti a  400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes 
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az  eljárásban közreműködő 
Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében az „elnöke 
az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy” szövegrész.

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

205. §  A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 10.  §  
(4) és (5)  bekezdésében, 11.  §-ában, 12.  §-ában, 24.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 26.  §-ában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

201. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

206. §  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, valamint 1.  melléklet címében  
a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

202. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

207. §  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. §-ában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 1. melléklet 2–20. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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203. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

208. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és 
szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a) 2. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  mellékletében foglalt táblázat A:2–A:5 és A:7–A:21 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe  

a „Vármegyei” szöveg
lép

204. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet módosítása

209. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)  
Korm. rendelet
a) 63. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 9. melléklet 5.8. és 5.9. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

205. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

210. §  Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdés 
g) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

206. A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási 
szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

211. §  A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól szóló 
126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1.§-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

207. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

212. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 1.  mellékletében foglalt I. táblázat B:7 mezőjében, 1.  mellékletében foglalt IV. táblázat B:2 mezőjében, 

2.  mellékletében foglalt I. táblázat A:10 és B:10 mezőjében, 2.  mellékletében foglalt IV. táblázat  
A:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 1.  mellékletében foglalt V. táblázat B:19, B:24, C:2–C:11 és C:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 
a „Vármegyei” szöveg

lép.

208. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló  
155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

213. §  A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
a) 1.  § (4) és (5)  bekezdésében, valamint 2.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 2. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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209. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló  
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

214. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 62/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 17.  § (4)  bekezdésében a  „megyénkénti” szövegrész helyébe 

a „vármegyénkénti” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdés b) pontjában 19. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 17. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

210. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

215. §  A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a) 4. § (7) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (8) és (11) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés a) pontjában a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 5.  melléklet 1.2.2.1. pontjában, 5.  melléklet 5.1.1.  pontjában és 5.  melléklet 7.1.1.  pontjában a  „megye” 

szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 5. melléklet 5. pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

211. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról 
szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

216. §  Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló  
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

212. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló  
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

217. §  A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)  
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

213. A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében 
napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló  
232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosítása

218. §  A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-
termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

214. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

219. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a) 5. §-ában, 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
b) 15. § a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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215. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

220. §  Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

216. A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint 
a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági 
segítségnyújtási tervről szóló 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

221. §  A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a  polgári légiközlekedési 
balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 326/2015. (XI. 10.)  
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

217. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes 
szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

222. §  Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló  
327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a) 23. § (2) bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 23. § (4) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

218. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló  
328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

223. §  A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

219. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

224. §  A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 6.  § a)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

220. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

225. §  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 
szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3.  § (6)  bekezdés d)  pontjában, valamint 9.  §-ában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

221. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

226. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-ában és 20.  § a)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.
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222. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló  
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

227. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó 
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

228. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 17. §-ában, 19. § (1) és (5) bekezdésében, 20. §-ában, 23. § (2) bekezdésében, 

24. § (3) bekezdésében, 25. §-ában, 27. § (1) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés 
c)  pontjában, 29.  § (6) és (7)  bekezdésében, 30.  § (3)  bekezdésében, 31.  §-ában, 35.  § (9)  bekezdésében,  
52.  § (1)  bekezdésében, 56/B.  §-ában és 78.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 11.  § a)  pontjában, 8. alcím címében, 12.  §-ában, 14.  § nyitó szövegrészében, 16.  § (1)  bekezdés záró 
szövegrészében, 16.  § (3) és (4)  bekezdésében, 18.  §-ában, 19.  § (4)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 22.  § (1a) és (2)  bekezdésében, 22/A.  § b)  pontjában, 23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § 
(1) és (2)  bekezdésében, 26.  §-ában, 27.  § (2)  bekezdésében, 28.  § (1a)–(3)  bekezdésében, 28/A.  §-ában, 
29.  § (1)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában, 29.  § (1)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontjában, 
29.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és záró szövegrészében, 29.  § (3) és (5)  bekezdésében, 30.  § 
(1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a)–f )  pontjában, 32–34.  §-ában, 35.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, 
35.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 35.  § (6a)–(8)  bekezdésében, (10) és (11)  bekezdésében, 
36.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (1) és (2)  bekezdésében, 38.  §-ában, 39.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
41.  §-ában, 42.  §-ában, 44.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében és (4)  bekezdésében, 50.  §-ában, 51.  §  
(1) és (2) bekezdésében, 52. § (5) és (6) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 55. §-ában, 56/A. § 
(1) és (2)  bekezdésében, 21/B. alcím címében, 56/C.  §-ában, 56/D.  §-ában, 63.  § (5)  bekezdésében, 65.  §  
(3) és (4)  bekezdésében, 66.  § a)  pontjában, 68.  § (2)  bekezdésében, 80.  § (2)  bekezdésében, 90.  § 
(1) bekezdés e) pontjában, 90. § (4) bekezdésében, valamint 1. melléklet B) rész 7. pont nyitó szövegrészében  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) IV. Fejezet címében a „MEGYEI” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg,
d) 39.  § (4)  bekezdésében, 40.  § a)  pontjában, 45.  §-ában, 52.  § (4)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában, 64. § (1) bekezdés b) pontjában, 66. § nyitó szövegrészében, 67. §-ában, 69. § (1) bekezdésében, 
1.  melléklet B) rész 4.  pontjában, 7.  pont d)–v)  alpontjában, 8.  pont f )  alpontjában a „megye” szövegrész 
helyébe a „vármegye” szöveg,

e) 40.  § b)–g)  pontjában, 54.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)–cc)  alpontjában, 1.  melléklet B) rész 8.  pont a)–e) és 
g) alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,

f ) 40.  § b)–g)  pontjában, 52.  § (3)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 54.  § (1)  bekezdés c)  pont  
ca)–cc)  alpontjában, 56/C.  §-ában, 1.  melléklet B) rész 7.  pont d)–v)  alpontjában a  „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg,

g) 56/B. §-ában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
h) 81. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.
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224. A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok 
igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

229. §  A genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a  hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos 
megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 
szöveg lép.

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

230. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (3)  bekezdésében, 34.  § (2)  bekezdésében és 43.  § 

(1) bekezdés n) pontjában és (1a) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

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

231. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló  
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében és 2.  mellékletében foglalt táblázat A:2–A:2679 mezőjében a  „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 4.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában, 30.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában és 51/J.  § 

(3) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a „MEGYE” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg
lép.

227. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló  
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

232. §  Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 10. és 11. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

228. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló  
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

233. §  A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet  
3. § (4) bekezdésében, 4. § (12) és (12a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

229. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló  
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

234. §  A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 
5. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

230. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

235. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében és 2. mellékletében foglalt 
táblázat 1. sorában a „MEGYE” szövegrész helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép.
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231. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

236. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 19. §-ában a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1/A.  § 32.  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 8/I.  § (4)  bekezdésében a „megyében” szövegrész 

helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

232. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

237. §  A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a  villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 
intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
a) 16. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 5. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg
lép.

233. A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló  
337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

238. §  A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt I. A nyomvonal adatai táblázat A:9 mezőjében a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” 
szöveg lép.

234. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló  
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

239. §  Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
a) 5. § a) és b) pontjában, 2. alcím címében, 6. § záró szövegrészében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 

10. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 14/A. §-ában és 1. mellékletében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 10.  § (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrészek helyébe a  „vármegyei” szöveg, a  „megyére” szövegrész 
helyébe a „vármegyére” szöveg, a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg

lép.

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

240. §  A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)  
Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés h) pontjában 1. § (4a) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § 

(1) és (7) bekezdésében, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3–A:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlopában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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236. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

241. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, 2.  § (2)  bekezdés 
11.  pontjában, 2.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 
1. melléklet 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

242. §  A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában, 18.  § (2)  bekezdés 

b) és d)  pontjában, 20.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 26.  § a)  pontjában, 26/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
28.  § (2)  bekezdés b) és e)  pontjában, 37.  § (5)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, valamint  
42. § (2a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 2.  § (3) és (6)  bekezdésében, 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 4.  § záró szövegrészében, 5.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában, 6.  § (1), (1b), (2) és (4)  bekezdésében, 6.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
6. § (7) bekezdésében, 6/A. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § c) pontjában, 9. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 
10.  § d)  pontjában, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § e)–g), i) 
és j)  pontjában, 14.  § (4)  bekezdésében, 15.  §-ában, 16.  § (1)  bekezdés d)  pont da)–db)  alpontjában,  
16.  § (1)  bekezdés e)  pont nyitó szövegrészében és ea)–eb)  alpontjában, 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 
18.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában, 18.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában, 18.  § (3a)  bekezdésében,  
18.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 18.  § (4a) és (6)  bekezdésében, 18.  § (7)  bekezdés záró 
szövegrészében, 18. § (8)–(10) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés a)–e) pontjában, 20. § (2)–(4) bekezdésében, 
22. § (1) bekezdés b) pontjában, 22. § (2) bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 26. § b) pontjában, 
27/A.  §-ában, 28.  § (2)  bekezdés a), c) és g)  pontjában, 29.  § d)  pontjában, 30.  § (1)  bekezdésében,  
36.  § b)  pontjában, 37.  § (1) és (4)  bekezdésében, 39.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 41.  §-ában, 
42.  § (3)  bekezdésében, 42.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 42.  § (5)  bekezdésében, 43.  § (1)–(3) és 
(5)  bekezdésében, 44.  § (4)  bekezdésében, 45.  § d)  pontjában, 46.  § (2)  bekezdésében, 47.  § (1)  bekezdés 
c), f ) és g)  pontjában, 48.  § a)  pont záró szövegrészében, 48.  § c) és d)  pontjában, 50.  § (1)  bekezdésében, 
51.  § b)  pontjában, 52.  § (1)  bekezdésében, 52.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 53.  § (1)  bekezdésében, 
54.  §-ában, 55.  § c)  pontjában, 56.  § b)  pontjában, 59.  § d)  pontjában, 60.  § (1)  bekezdésében,  
75. § (3) bekezdésében, valamint 2. melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés b) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 
37.  § (4) és (5)  bekezdésében, 60.  § (2)  bekezdésében, 3.  melléklet 1–19.  pontjában, 4.  melléklet I. táblázat 
B:2–B:6 és B:8 mezőjében, 4.  melléklet II. táblázat B:2–B:6 mezőjében, valamint 4.  melléklet III. táblázat  
B:2–B:4 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

d) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  §  
(1) és (1b)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (4)  bekezdésében, 6/A.  § 
(2)  bekezdésében, 7.  § b)  pontjában, 8.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában,  
10. § c) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 12. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § d) pontjában, 14. § (3) és (4) bekezdésében, 
18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § záró szövegrészében, 19/A.  §-ában, 26/A.  § (2)  bekezdésében, 29.  § 
c)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (5)  bekezdésében, 33.  § a)  pontjában, 34.  § (1)  bekezdésében, 
34. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 34. § (3) bekezdésében, 37. § (6) bekezdésében, 59. § c) pontjában, 
60. § (2) és (6) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 61. § (3) bekezdésében, 2. melléklet 
1–10. alcím címében, 4. melléklet I. táblázat A:2–A:8 mezőjében, 4. melléklet II. táblázat A:2–A:6 mezőjében, 
valamint 4. melléklet III. táblázat A:2–A:5 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
f ) 14.  § (4)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 30.  § (1)  bekezdésében, 46.  § (2)  bekezdésében,  

60. § (1) bekezdésében, 4. melléklet címében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11167

g) 30. § (4) bekezdés b) pontjában a „megyehatáron” szövegrész helyébe a „vármegyehatáron” szöveg,
h) 30. § (5) bekezdésében a „megyénél” szövegrész helyébe a „vármegyénél” szöveg,
i) 34. § (3) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,
j) 4.  melléklet I. táblázat B:6 mezőjében és 4.  melléklet III. táblázat B:5 mezőjében a „megyére” szövegrész 

helyébe a „vármegyére” szöveg,
k) 4. melléklet I. táblázat B:7 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

243. §  Hatályát veszti a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése.

238. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

244. §  Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében, 
23/A. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

239. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

245. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében, 16. § (2), (5) és (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében és 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2–B:7 mezőjében a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pont 1.1–1.6. alpontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
d) 1.  melléklet 1.  pont 1.2–1.6.  alpontjában és 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A:3–A:7 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
e) 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat A:1, A:22, A:42, A:58, A:123, A:137, A:152, A:168, A:189, A:203, 

A:221, A:234, A:245, A:280, A:297, A:319, A:332, A:346 és A:365 mezőjében a „MEGYE” szövegrész helyébe 
a „VÁRMEGYE” szöveg

lép.

240. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

246. §  Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1. § b) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szövegrész,
b) 4. § (3) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

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

247. §  A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1.  § a)  pontjában, 5.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában és 5.  § (4)  bekezdés  

e) és g) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1.  § c)  pontjában, 3.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében, 3.  § (10)  bekezdésében és 4.  §  

(2) és (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálata” szövegrész helyébe az „elleni közigazgatási per” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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242. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

248. §  Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és 
kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.  § nyitó szövegrészében a  „megyei” szövegrész helyébe  
a „vármegyei” szöveg lép.

243. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló  
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

249. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdés f ) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. melléklet „II. Mutatószámok” táblázatában a „megyéjében” szövegrész helyébe a „vármegyéjében” szöveg,
c) 9.  melléklet II.  pontjában az „A központi költségvetési támogatásból a  tárgyévre vonatkozóan megvalósult 

produkciók szakmai adatai” táblázat ba) és bb)  pontjában a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” 
szöveg

lép.

244. Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint 
ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

250. §  Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek 
ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
lép.

245. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló  
485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

251. §  A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.)  
Korm. rendelet
a) 2. melléklet 4.1.1.6. pont a) alpontjában a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
b) 2. melléklet 5. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

246. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

252. §  A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.)  
Korm. rendelet 1.  § 9a.  pontjában és 9/A.  § (8)  bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 
szöveg lép.

247. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint 
a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló  
50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

253. §  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a  támogatások igénylésével 
és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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248. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

254. §  A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei”  
szöveg lép.

249. A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről szóló  
108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

255. §  A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről szóló 108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2.  melléklet 
5.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

250. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

256. §  A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében a  „megyei”  
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

251. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint 
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló  
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

257. §  Az anyakönyvvezető és az  anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az  anyakönyvezéshez 
szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és  
2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

252. A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló  
180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

258. §  A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
I. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

253. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló  
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

259. §  A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet  
2/A. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

254. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló  
219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

260. §  A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „megyénkénti” szövegrész helyébe a „vármegyénkénti” szöveg,
b) 1. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

255. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló  
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

261. §  A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „megyénkénti” szövegrész helyébe a „vármegyénkénti” szöveg,
b) 1. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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256. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

262. §  A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló  
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

257. Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak 
lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló  
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

263. §  Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a  főutakkal párhuzamos kerékpárutak  
lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletében  
a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

258. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló  
376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

264. §  A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § nyitó szövegrészében, 
6. § a) pont ac) alpontjában, 9. § (5) bekezdés a) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, valamint 18. § (5) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

265. §  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 2.  melléklet II.  pont 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 7.3., 8.3., 9.3., 10.3., 

11.2. alpontjában és 12.3. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet I. pont 18.3. alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

260. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

266. §  A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1.  melléklet 1.2.  pont a)  alpontjában  
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

261. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, 
nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

267. §  A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás 
és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10.  § (3)  bekezdés b)  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

262. A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői 
nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

268. §  A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 
416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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263. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló  
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

269. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:5 és B:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

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

270. §  A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a  pénzbeli 
támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet  
1. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

265. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és  
visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

271. §  A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások 
részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. § 7. és 14. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 21.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, 39.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, 70.  § (2)  bekezdés  

a) és b) pontjában a „megyén” szövegrész helyébe a „vármegyén” szöveg,
c) 21.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „megyén kívüli megyében” szövegrész helyébe a  „vármegyén kívüli 

vármegyében” szöveg
lép.

266. A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló  
425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

272. §  A Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló 425/2017. (XII. 19.)  
Korm. rendelet 1.  § (1)–(3)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 2.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

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

273. §  Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól 
szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

268. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló  
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

274. §  A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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269. A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló  
460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

275. §  A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

270. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

276. §  A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
C:2, C:3, C:5–C:7 és C:36 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

271. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

277. §  A személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, 
valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő 
szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  §-ában, 14.  §-ában és 15.  §-ában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

272. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító 
szervezetek kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

278. §  Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
lép.

273. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló  
494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

279. §  A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  §-ában és  
4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

274. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és 
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

280. §  A társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § b)  pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely”, a „megyében” szövegrész 

helyébe a „vármegyében” szöveg, a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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275. A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek 
határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek 
menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő 
határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről szóló  
509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

281. §  A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi 
ellenőrzésével, a  nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, 
valamint a  munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási 
rendelkezésekről szóló 509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 4.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

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

282. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
  1. 1/A. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  2. 1/A. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  3. 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  4. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
  5. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
  6. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  7. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
  8. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
  9. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 10. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 11. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:22 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 12. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 13. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:30 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 14. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:37 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 15. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:38 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 16. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 17. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:41 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 18. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:42 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 19. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 20. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:45 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 21. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:46 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 22. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:47 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 23. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:48 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 24. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:64 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 25. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:65 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 26. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:66 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 27. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:67 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 28. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:68 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 29. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:69 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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 30. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:70 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 31. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:71 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 32. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:72 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 33. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:73 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 34. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:74 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 35. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:75 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 36. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:76 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 37. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:77 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 38. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:78 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 39. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:79 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 40. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:80 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 41. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:83 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 42. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:86 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 43. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:87 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 44. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:88 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 45. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:89 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 46. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:90 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 47. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:91 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 48. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:92 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 49. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:93 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 50. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:94 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 51. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:95 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 52. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:96 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 53. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:97 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 54. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:100 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
 55. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:101 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
 56. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:102 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
 57. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat D:103 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
 58. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 59. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 60. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 61. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 62. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 63. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 64. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 65. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 66. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 67. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 68. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 69. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 70. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:14 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 71. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 72. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 73. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 74. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 75. 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat D:46/A mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
 76. 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat D:46/B mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
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 77. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 78. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 79. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 80. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 81. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 82. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 83. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat E:7 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 84. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 85. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 86. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 87. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 88. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 89. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 90. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 91. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:28 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 92. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat D:34 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 93. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 94. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:6 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 95. 1.  melléklet 8.  pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a  „megyei” szövegrészek helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
 96. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 97. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 98. 1.  melléklet 8.  pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
 99. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
100. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
101. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
102. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
103. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
104. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
105. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
106. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
107. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
108. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:14 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
109. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
110. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
111. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
112. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
113. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:25 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
114. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:31 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
115. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:32 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
116. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
117. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg,
118. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:47 mezőjében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg,
119. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:66 mezőjében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg,
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120. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:69 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 
szöveg,

121. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:70 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 
szöveg,

122. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:70 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
123. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:71 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
124. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:73 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
125. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:74 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
126. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:77 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
127. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:80 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
128. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:81 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
129. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:84 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
130. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:84 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
131. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:85 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
132. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:89 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
133. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:90 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
134. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:91 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
135. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:97 mezőjében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg,
136. 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat D:99 mezőjében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg,
137. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:115 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
138. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:115 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
139. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:116 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
140. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:116 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
141. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:120 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
142. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:122 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
143. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:123 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
144. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:124 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
145. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:125 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
146. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:126 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
147. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:128 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
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148. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:130 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

149. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:131 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

150. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:131 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

151. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:132 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

152. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:133 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

153. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:136 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

154. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:136 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

155. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:138 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

156. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:141 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

157. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat E:142 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

158. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:143 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

159. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:144 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

160. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:147 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

161. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:148 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 
szöveg,

162. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:152 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 
szöveg,

163. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:155 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

164. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:163 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

165. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:164 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

166. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:167 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

167. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:168 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

168. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:169 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

169. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:170 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

170. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:174 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

171. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:175 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

172. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:177 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 
szöveg,

173. 1.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat D:178 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

174. 1.  melléklet 13.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 
szöveg,
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175. 1.  melléklet 13.  pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 
szöveg,

176. 1. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
177. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
178. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
179. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
180. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:3 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
181. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
182. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
183. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
184. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
185. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:6 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
186. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
187. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
188. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:8 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
189. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:9 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
190. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:9 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
191. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:10 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
192. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:10 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
193. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
194. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:11 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
195. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
196. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:12 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
197. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:18 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
198. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
199. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:19 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
200. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:20 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
201. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:20 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
202. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:21 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
203. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat E:21 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
204. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:23 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
205. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:23 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
206. 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt táblázat D:26 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
207. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:26 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
208. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:1 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
209. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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210. 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
211. 1.  melléklet 18/a.  pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
212. 1.  melléklet 18/a.  pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
213. 1.  melléklet 18/a.  pontjában foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
214. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
215. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
216. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat D:5 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
217. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:11 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
218. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat A:13 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
219. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:13 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
220. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat A:14 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
221. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
222. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:15 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
223. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:16 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
224. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat A:26 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
225. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat A:27 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
226. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat E:29 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
227. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:38 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
228. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:39 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
229. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat E:39 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
230. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:40 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
231. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:41 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
232. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:42 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
233. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:43 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
234. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:44 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
235. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:45 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
236. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:46 mezőjében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” 

szöveg,
237. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:60 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
238. 1.  melléklet 19.  pontjában foglalt táblázat D:61 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei” 

szöveg,
239. 1. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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240. 2. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
241. 3. melléklet 22. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

277. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín 
világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

283. §  Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési 
tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet
a) 2. melléklet 4.1.4.2. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet 4.1.4.3. pont c) alpontjában, 5.1.1. pont f ) alpontjában és 5.2.1 pontjában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

278. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről szóló  
17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

284. §  Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről szóló 17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 
2.  melléket 4.1.1.3.  pontjában, 4.1.4.  pont n)  alpontjában és 5.1.  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

279. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló  
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

285. §  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1.  §  
nyitó szövegrészében és 1. § d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

280. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

286. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet]
a) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 26.  § (4)  bekezdés d)  pontjában,  

27.  § (4)  bekezdés e)  pontjában, 40.  § (2)  bekezdésében és 54.  § (5)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 40. § (1) bekezdésében, valamint 40. § (6) bekezdés a) pontjában 
a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,

c) 40.  § (2)  bekezdésében, 3.  melléklet 1.  pont 1.1.3.  alpontjában és 13.  melléklet II.  pont 1.4.1.  alpontjában 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

d) 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg
lép.

287. §  Hatályát veszti a  68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében, valamint 10.  § (1) és (7)  bekezdésében 
a „fővárosi és megyei” szövegrész.

281. A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

288. §  A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt 
táblázat B:15 mezőjében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg lép.
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282. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv 
feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló  
130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

289. §  Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint 
más szervezetek e  tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet  
1. § b) és c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

283. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló  
254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

290. §  Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet  
1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

284. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról 
szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

291. §  A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló  
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  §-ában és 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe 

a „vármegyeszékhely” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  §-ában és 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „megyében” szövegrész helyébe 

a „vármegyében” szöveg
lép.

285. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

292. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrészek helyébe a  „vármegyei”, és a  „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg,
b) 5.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, valamint 5.  § (7)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe  

a „vármegyei” szöveg
lép.

286. A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

293. §  A higanyról és az  1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

287. Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló  
126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet módosítása

294. §  Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:3–B:8 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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288. A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

295. §  A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a)–g) pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

289. A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

296. §  A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § a), d) és e) pontjában a „megyeszékhelyek” 
szövegrész helyébe a „vármegyeszékhelyek” szöveg lép.

290. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek  
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos 
módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

297. §  A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a  Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) 
Korm. rendelet
a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat C:1 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat C:1–C:5 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” 

szöveg
lép.

291. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

298. §  Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40.  § a)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

292. A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

299. §  A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

293. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló  
327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

300. §  A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és 
átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 12.  § (4)  bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

294. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi 
követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen 
az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

301. §  A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a  világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről 
és elkészítésük rendjéről, a  gondnokságokról, valamint a  világörökségi területen az  államot megillető elővásárlási 
jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 8. § (6) bekezdés j) pontjában és 19 § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  melléklet I.  pont 2.  alpontjában, II.  pont 1.  alpont b) és d)  alpontjában a „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg
lép.
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295. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

302. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 26/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 34. § (1) és (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

296. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

303. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 77. § (1) bekezdésében a „Megyénként” szövegrész helyébe a „Vármegyénként” szöveg,
b) 102.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, 305.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 305.  § (3)  bekezdésében,  

321.  § (1)  bekezdés 5.  pont b)  alpontjában, 321.  § (1)  bekezdés 6. és 9.  pontjában, valamint 349.  §-ában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 111. § c) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

297. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

304. §  A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az  értéktár bizottságok munkájának 
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2. alcím címében, 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  

6. alcím címében, 9.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 10.  § (4) és (5)  bekezdésében, 11.  § (1)–(4),  
(6) és (7)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 18.  § (1)  bekezdésében  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 2.  § (1) és (3)  bekezdésében, 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 3. alcím címében, 9.  § (4)  bekezdésében és  
10. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

c) 2.  § (2)  bekezdésében és 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Megyei” szövegrészek helyébe 
a „Vármegyei” szöveg,

d) 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 9. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg
lép.
298. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

305. §  Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

299. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló,  
2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

306. §  A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021  
európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.)  
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

300. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló  
490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

307. §  A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.)  
Korm. rendelet
a) 1. § 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § 9. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
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c) 11. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

301. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

308. §  Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
a) 4. § nyitó szövegrészében és 4. § c)–i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § a), j) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

302. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

309. §  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet  
13. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

303. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló  
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

310. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)  
Korm. rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdés d) és e)  pontjában, 7.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint 24.  § (2)  bekezdés 

b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 24.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 24.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

304. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével 
kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló  
560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

311. §  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban 
a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

305. A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló  
717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

312. §  A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.)  
Korm. rendelet
a) 2. § 9. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában 6. § (2) bekezdésében, valamint 10. §-ában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

306. Egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

313. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet  
1. § (5a) bekezdésében, 2. mellékletében foglalt táblázat A:10, A:20, A:23, C:2, C:4–C:6, C:10, C:11, C:14, C:18, C:20, 
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C:22–C:45, C:48, C:49, C:51, C:55, C:59–C:61, C:63–C:67, C:70–C:84, C:86, C:88–C:91 mezőjében a „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

307. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló  
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

314. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
a) 10. § (2) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

308. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

315. §  A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „megyére” szövegrészek helyébe a „vármegyére” szöveg,
c) 1. § (2), (3) és (5) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 6. § (6) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

309. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

316. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 29.  § (2)  bekezdésében és 35.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:30–B:32 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

310. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

317. §  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében, 49.  § b)  pontjában,  
59.  § (3)  bekezdésében, 64.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 73.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  mellékletében foglalt 
táblázat B:27, B:46–49, B:101, B:103 és C:121 mezőjében, 11. mellékletben foglalt táblázat A:5, A:11, A:12, A:16–20, 
A:22 és A:28 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

311. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

318. §  A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdés c)  pontjában és 3.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe  

a „vármegyei” szöveg,
b) 92. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.
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312. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

319. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § a) és b) pontjában, 2. melléklet 1. és 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. alcím címében, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 1.  melléklet címében, 2.  melléklet címében, 3.  melléklet 

címében, 3.  melléklet 1.2., 2.2., és a  3.2.  pontjában, valamint 4/A.  melléklet 2.  pontjában a  „megyében” 
szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,

c) 4.  melléklet 4.  pontjában és 5.  melléklet 2.2.2.  pontjában a  „Megyei” szövegrész helyébe a  „Vármegyei”  
szöveg

lép.

313. A tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról szóló  
799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

320. §  A tudományos és innovációs, a  technológiai és az  ipari parkokról szóló 799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet  
6. § (10) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

314. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

321. §  A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági 
követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 18.  § (2)  bekezdésében  
a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei” szöveg, a  „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként”  
szöveg lép.

315. Az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása

322. §  Az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet 1.  §-ában a  „megyei” szövegrész helyébe  
a „vármegyei” szöveg lép.

316. Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek 
munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

323. §  Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról 
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

317. A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 
tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb 
intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

324. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 
személyek elhelyezésének támogatásáról és az  azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) 
Korm. rendelet
a) 4.  § (2) és (7)  bekezdésében, 8.  § (1), (9) és (10)  bekezdésében, valamint 8.  § (11)  bekezdés b)  pontjában 

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 8. § (8) bekezdés b) alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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318. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló  
133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet módosítása

325. §  A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 4.  melléklet 
1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

319. Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló  
172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

326. §  Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

320. A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint 
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

327. §  A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés e)  pontjában  
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

321. Záró rendelkezések

328. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–198. alcím, a 203. § és a 200–320. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

A B

I. Közúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail

1. Szerbia Röszke

NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság 
Határkirendeltség Röszke 
6758 Röszke, Pf. 8 
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299 
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu

2. Ukrajna Záhony

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság 
Határkirendeltség Záhony 
4625 Záhony, Pf. 6 
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153 
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
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II. Vasúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail

1. Szerbia Kelebia

NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság 
Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely 
6422 Tompa, Szabadföld 104. 
Fax: +36-77-554-027 
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu

2. Ukrajna
Záhony, 

Eperjeske

NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság 
Határkirendeltség Záhony, Eperjeske 
4625 Záhony, Pf. 6 
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153 
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu

III. Vízi szállítás esetén (Duna) Cím, fax, e-mail

1. Szerbia Mohács

NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség 
Mohács 
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B 
Fax: +36-69-511-131 
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu

IV. Légi szállítás esetén Cím, fax, e-mail

1.

Budapest–
Liszt Ferenc 
Nemzetközi 
Repülőtér

NAV Repülőtéri Igazgatóság 
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
1675 Budapest, Pf. 40. 
Fax:+36-1-296-8761 
e-mail: repig_1@nav.gov.hu

”

A Kormány 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. és 26. pontjában,
az 5. és a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 10. és 11. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Hatályát veszti a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdés g) pontja,
b) 1. számú melléklet II. pont 17. alpontja.
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2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló  
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a  24/O.  §-át követően a  következő alcímmel 
egészül ki:
„A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei
24/P.  § A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram (a továbbiakban: mentorprogram) keretében adományozott 
ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja 
felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók társadalmi felelősségvállalásának, alap- és középfokú oktatásban, 
képzésben részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók részére nyújtott mentori tevékenységének ösztönzése.
24/Q. § (1) A mentorprogram működtetéséért a miniszter felel.
(2) A  miniszter (1)  bekezdés szerinti tevékenységét a  miniszter által kijelölt szervezet koordinálja a  miniszter és 
a mentorprogram koordinálását végző szervezet (a továbbiakban: koordináló szervezet) között létrejött szerződés 
alapján.
(3) A  koordináló szervezet pályázat útján felsőoktatási intézményeket von be a  mentorprogram működtetésébe. 
A  bevont felsőoktatási intézmények a  mentorprogram működési szabályaival összhangban tanévenként 
ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíjat adományoznak a mentorprogramban részt vevő hallgatóknak.
(4) A  ösztöndíj-pályázati felhívást, a  pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a  pályázatok elbírálásának 
szempontjaival együtt – a  felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A  pályázatot a  hallgató 
a felsőoktatási intézményhez nyújtja be.
(5) Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
24/R. § (1) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki
a) a  pályázat benyújtásának időpontjában az  ösztöndíjprogramba bevont felsőoktatási intézmény első vagy azt 
követő félévére bejelentkezett hallgatója,
b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdése szerinti képzési szinten 
aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja, továbbá
c) a  pályázat benyújtásával vállalja, hogy elvégzi az  ösztöndíj feltételeként előírt, a  felsőoktatási intézmény által 
részére térítésmentesen biztosított, kreditértékkel bíró mentor kurzust, amelynek keretében a  hallgató elsajátítja 
a mentori tevékenységhez kapcsolódó ismereteket és kompetenciákat.
(2) Amennyiben a  hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, az  ösztöndíj számára 
nem folyósítható.
(3) Ha a  hallgató az  ösztöndíj folyósításának feltételeit neki felróható okból nem teljesíti, abban az  esetben 
a  mentorprogramban részt vevő felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint 
a folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetni.
24/S. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes – minden, 
az  ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó – beszámolót készít és nyújt be  
a felsőoktatási intézménynek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.
(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat írható ki.
24/T.  § (1) Az  ösztöndíj pénzügyi fedezetét hazai költségvetési forrás esetén a  minisztérium költségvetési 
fejezetében kell tervezni.
(2) Az  ösztöndíj mértéke, folyósításának és elszámolásának szabályai a  koordináló szervezet által megjelentetett, 
a felsőoktatási intézmények részére meghirdetett pályázati kiírásban, a miniszter előzetes jóváhagyásával kerülnek 
meghatározásra.”

4. §  Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek – az  egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított – 24/P–24/T.  §-a alapján az  ösztöndíj első alkalommal  
a 2023/2024. tanévben kerül adományozásra.”
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3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A felsőoktatási intézmény az (1) bekezdéstől eltérően a továbbtanulási célú elismerési eljárás során nem hiteles 
másolatot is elfogad. A kérelmező köteles az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti okiratokat az eljáró hatóság részére 
a beiratkozást követő hat hónapon belül benyújtani.”

4. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A doktori iskolákról, a  doktori eljárások rendjéről és a  habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Dkr.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Doktori iskolát megállapodásuk alapján több felsőoktatási intézmény is létrehozhat (a továbbiakban: 
közös doktori iskola). A megállapodásban rögzíteni kell, melyik felsőoktatási intézmény a doktori iskola a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 19) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 87/2015. Korm. rendelet) 19.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti adminisztratív feladatokat ellátó 
felsőoktatási intézménye (a továbbiakban: koordináló felsőoktatási intézmény) és melyik vagy melyek a  társ 
felsőoktatási intézményei.
(2) A  közös doktori iskola hallgatói a  koordináló felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban, 
a  tudományos fokozatot a  koordináló felsőoktatási intézmény állítja ki részükre azzal, hogy abban a  társ 
felsőoktatási intézményt vagy intézményeket is fel kell tüntetni.
(3) A közös doktori iskolában oktatók a koordináló felsőoktatási intézménnyel vagy a társ felsőoktatási intézménnyel 
állnak foglalkoztatási jogviszonyban.
(4) A koordináló felsőoktatási intézmény rektora jár el a doktori iskola nyilvántartásba vételénél.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltaktól eltérő kérdésekben a  közös doktori iskolára a  doktori iskolára előírt 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

7. §  A Dkr. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. A művészeti felsőoktatási intézmény doktori iskolája
8/A. § (1) A művészeti felsőoktatási intézményben doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. 
A törzstagok többsége egyetemi tanár. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.
(2) A  több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább 
három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és művészeti, illetve tudományos tevékenységüket 
az adott tudományágban fejtik ki.
(3) A művészeti felsőoktatási intézmény doktori iskolájában törzstag az lehet, aki
a) tudományos fokozattal rendelkezik, ideértve a  jogszabály alapján adományozott díjat is, feltéve, hogy annak 
tulajdonosa legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
b) a tudományos fokozat egyenértékűségét jogszabály alapján adományozott díjjal igazolja, alkotásai országosan és 
nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok is igazolják;
c) a doktori iskola tudományágában folyamatos, magas szintű művészeti tevékenységet folytat, amely tevékenység 
a  Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3.  § (1)  bekezdés o)  pontjában meghatározott 
nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) feltöltött művészeti alkotásai vagy 
tudományos tevékenysége alapján vizsgálandó;
d) a doktoranduszok vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy 
doktorandusz doktori fokozatot szerzett, vagy vállalja, hogy a  megbízásától számított 6. naptári év végéig 
témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerez; és
e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes- vagy részmunkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki az  Nftv. 26.  § (3)  bekezdése alapján, 
a  felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez ezt a  felsőoktatási intézményt  
jelölte meg. 
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(4) A  (3)  bekezdés a)–d)  pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet az  a  személy is, aki  
a  Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) akadémikusa vagy az  MMA nem akadémikus köztestületi 
tagja, ha
a) megfelel a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 8/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott feltételeknek, és
b) a felsőoktatási intézménnyel vagy az  azzal megállapodást kötő kutatóintézettel teljes- vagy részmunkaidőben 
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.”

8. §  A Dkr. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Művészeti felsőoktatási intézmény habilitációs bizottsága esetében a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
habilitált doktor címmel egyenértékű a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar 
Köztársaság Kiváló Művésze, a  Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj 
alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján adományozott Kossuth-díj.”

9. §  Hatályát veszti a Dkr. 2. § (6) bekezdése.

5. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 12. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  dokumentumok a  felvételi eljárásban elektronikusan hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban is 
benyújthatóak. Olyan egyszerű másolat esetén, amelyre vonatkozóan a  felsőoktatási intézménynek közhiteles 
adatok nem állnak rendelkezésére, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet a  felsőoktatási intézménybe 
történő beiratkozáskor – a  felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint – az  eredeti 
dokumentumok bemutatása.”

11. §  Az Fkr. 62. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2023. évi általános felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény minimumpontszámot határozhat meg, amely
a) a  miniszter által az  Nftv. 46.  § (4)  bekezdése alapján az  egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési 
szakok esetében a  2022. évre meghatározott, a  magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges 
minimumpontszámot,
b) alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a 280 pontot,
c) felsőoktatási szakképzés esetében a 240 pontot,
d) mesterképzés esetében az 50 pontot
nem haladhatja meg.”

12. §  Az Fkr. a következő 63. §-sal egészül ki:
„63.  § E  rendeletnek az  egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 12.  § (5)  bekezdését, 13.  § (3)  bekezdését és 15/B.  §-át  
a 2023. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.”

13. §  Az Fkr. a következő 64. §-sal egészül ki:
„64.  § E  rendeletnek az  egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 15/A.  §-át a  2024. évi általános felvételi eljárásban kell  
először alkalmazni.”

14. §  Az Fkr.
a) 15/A. § (1) bekezdésében az „a 20–21. §-ban és a 24. §-ban meghatározott többletpontok” szövegrész helyébe 

az „az intézményi pontok” szöveg,
b) 15/B. §-ában a „szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 

400 pont között arányosan kell megállapítani” szövegrész helyébe az „alapján kell megállapítani, amelyért 
legfeljebb 400 pont adható” szöveg,

c) 62. § (2) bekezdésében az „és 34. §” szövegrész helyébe a „ , 23. § (1), (3), (4) bekezdését és 34. §” szöveg
lép.
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15. §  Hatályát veszti az Fkr.
a) 12. § (7a) bekezdése,
b) 14. § (5) bekezdése,
c) 13.  § (3)  bekezdésében az „– a  jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának  

vizsgálatakor –” szövegrész,
d) 62. § (2) bekezdésében a „10. § (1) bekezdését,” szövegrész, valamint a „14. § (5) bekezdését,” szövegrész.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § (1) A fogyatékossággal élő hallgatót a felsőoktatási intézmény a 63. §-ban meghatározott szerv által kiadott 
szakértői vélemény alapján, az  egyéni sajátosságok függvényében, figyelemmel az  Nftv. 49.  § (8)  bekezdésére, 
az alábbi kedvezményekben részesítheti:
a) írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga alkalmazása,
b) a vizsgák során a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési, válaszadási időnél hosszabb 
idő biztosítása,
c) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során a fogyatékosságnak megfelelő segédeszközök, berendezési tárgyak 
alkalmazása,
d) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során személyi segítő, jelnyelvi, orális vagy jegyzetelő tolmács biztosítása,
e) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való 
megjelenítése, audiovizuális szemléltetés, pontírás, nagyítás használatának lehetővé tétele,
f ) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, a hosszabb időtartamú vizsga több részletben 
való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek alkalmazása,
g) a  szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az  elvárások és kérdések tisztázása, 
a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának pontosítása,
h) egyéni vizsga engedélyezése,
i) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetőek,
j) gyakorlati követelmények alóli részleges vagy teljes felmentés, vagy annak más formában történő teljesítése, 
illetve
k) nyelvismeret mérése, vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés.
(2) A  hosszabb felkészülési időt a  nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest 
legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
(3) Indokolt esetben a  hallgató kérelmére, a  szakértői vélemény alapján a  felsőoktatási intézmény 
az  (1) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató 
részére.
(4) A  nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a  fogyatékossággal élő volt 
hallgatót, aki záróvizsgát tett, és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a  szakképzettség megszerzéséhez szükséges 
nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.
(5) A felsőoktatási intézmény a fogyatékossággal nem járó egészségkárosodás, krónikus betegség fennállta esetén 
a szakorvosi vélemény alapján a hallgatót személyre szabott megsegítésben részesítheti.”

17. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 38.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „okirattal” szövegrész helyébe az „okirattal vagy elektronikusan hiteles 

eredeti okirattal” szöveg,
b) 63.  § (2)  bekezdésében az „a fogyatékosság” szövegrész helyébe az „az utóbb keletkezett fogyatékosság” 

szöveg
lép.
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7. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 34., 37., 41., 42. és 
46. sorában meghatározott beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben foglalt 
táblázat 34., 37., 41., 42. és 46. sorában meghatározott ingatlanok területe.”

20. §  A Rendelet 4/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Beruházással érintett ingatlan vonatkozásában személygépjármű-tárolás épületen kívül is megengedett.”

21. §  A Rendelet a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti Budapest, IX. kerület, belterület 37414 és  
37348/2 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) 
érintett ingatlanokra a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket a  (2)–(4)  bekezdés állapítja meg, 
azzal, hogy a  hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és a  tervezett építmények, 
önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(4) bekezdésben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  Beruházás során az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsi és kerékpártárolók számát az  alábbi 
eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység minden megkezdett kizárólag oktatási és kutatási helyiségének nettó 50 m2 alapterülete után,
b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani a  felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 150 m2 alapterülete után.
(3) A Beruházás ingatlanjaira meghatározott sajátos beépítési szabály:
a) a telkek beépítési módja zártsorú,
b) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 100%,
c) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m2/m2,
d) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 4%,
f ) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 26 m,
g) a  párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke a  Tűzoltó utca és a  Viola utca szakaszain 15 m és  
a Thaly Kálmán utcai szakaszon 21 m,
h) az  új épületek építményrészei nem nyúlhatnak túl a  megengedett legnagyobb párkánymagasság vonalától 
a  telek irányába emelkedő ferde síkon és az  e  metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon, 
azzal, hogy a  ferde sík hajlásszöge legfeljebb 45 fok, és több utcafronti homlokzattal rendelkező telek esetén 
az alacsonyabb vízszintes síkot csak a homlokzattól mért 10 méteres traktusban kell figyelembe venni, egyébként 
a legmagasabb érték az irányadó,
i) a meglévő szomszédos épületek párkánymagasságához nem kell csatlakozni,
j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
k) a homlokzati elemeknek a Szentágothai János tér közterülete felé való kinyúlásának legnagyobb megengedett 
mértéke 2 m.
(4) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.
(5) A  Kormány a  Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az  építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
a 3. melléklet szerint határozza meg.”
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22. §  A Rendelet a következő 4/E. §-sal egészül ki:
„4/E.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti, Budapest VIII. kerület, belterület 36262 helyrajzi 
számú ingatlanon megvalósuló beruházással (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Beruházás) érintett 
ingatlanra a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket a  (2)  bekezdés állapítja meg, azzal, hogy 
a  hatályos településrendezési terv, településkép védelméről szóló rendelet és helyi építési szabályzat előírásait 
a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Beruházás ingatlanára meghatározott sajátos beépítési szabály:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
c) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2m
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25m.”

23. §  A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4/E. §-át a Módr5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

24. § (1) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. §  A Rendelet 3. mellékletében az „A 4/B. §” szövegrész helyébe az „A 4/B. és 4/D. §” szöveg lép.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet] 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 23. § 35. pontja 2023. augusztus 10-én lép hatályba.”

27. §  A 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet
a) 24. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1a) és (2) bekezdésben” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a  „17–27.” szövegrész helyébe a  „18–27.”, a  „29–35.” szövegrész helyébe  

a „29–34.” szöveg lép.

28. §  Nem lép hatályba a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 23. § 17. pontja.

9. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–3. alcím, a  17.  §, a  18.  § a)  pontja, a  19.  §, a  21.  §, a  24.  § (2)  bekezdése, a  25.  §, valamint az  1–4.  melléklet  

2023. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. §, a 14. § a) pontja, a 16. §, a 18. § b) pontja és a 28. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.49. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.49. felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek, ide nem értve a  magyar és külföldi felsőoktatási 
intézmények közös képzésében kiadott közös oklevelet,”

2. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki:
„2a. Az államtudományi képzési területen a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata az 1. pont 
c) alpontjától és 2. pont c) alpontjától eltérő követelményeket állapítja meg a szakfelelős számára.”

3. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése
Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti 

helyrajzi szám)]

37.
Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ,
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának 
fejlesztési projektje

Budapest IX. kerület
belterület 37348/2,
belterület 37414

4. melléklet a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás 

megvalósításához szükséges 

közterület – használat 

időtartama)

3.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 
37. sorában megjelölt ingatlanon 

megvalósuló beruházás.

Budapest IX. kerület 
belterület 37348/2, 

belterület 37414

Budapest IX. kerület 
belterület 37415, 

37413, 
37412, 

37420/1, 
37401/1, 
37420/5, 
37420/4, 
37420/3, 
37417/1, 
37417/2, 

37432, 
37430/2, 
37163/1

2023. 01. 05. –
2026. 12. 31.
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A Kormány 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet, valamint a  6. és 7. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16–18.  § i)  pontja tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a 18. § j) pontja tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. alcím tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 252. § 
a) és b) pontjában, és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
105.  § (1)  bekezdés e)  pontja, 105.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 
szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) 
Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(e rendelet hatálya kiterjed:)
„g) a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: DMÜ).”

 (2) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Azon igénybevételre kötelezett felhasználó, aki vagy amely esetében a  változtatási, illetve új csatlakozási 
igények ellenértékének a  központi költségvetésről szóló törvényben az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium fejezetén belüli tervezésére vagy e fejezet javára előirányzat 
átcsoportosításra nem kerül sor, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval külön megállapodást köt a szolgáltatás 
ellenértékének biztosítása érdekében. A  kormányzati célú hírközlési szolgáltató a  megállapodás fő tartalmi 
elemeiről annak megkötése előtt a DMÜ-t tájékoztatja.”

 (3) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A miniszter a kormányzati célú elkülönült hírközlő hálózatok kivételével
a) meghatározza a miniszter felügyelete alá tartozó felhasználók VPN gazda szervezeteit,
b) a felhasználók felügyeletét ellátó miniszterekkel egyetértésben meghatározza a más miniszterek felügyelete alá 
tartozó felhasználók VPN gazda szervezeteit, és
c) különleges jogrend idején az  elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és különleges jogrendre történő 
felkészítésének rendszeréről, az  államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról 
szóló jogszabályban foglaltak szerint koordinálja a  kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a  felhasználók 
együttműködését.”

2. §  A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)  1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „szolgáltató).” szövegrész helyébe a „szolgáltató), valamint” szöveg,
b)  5. § (1) bekezdésében és 8/A. § (7) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „DMÜ” szöveg,
c)  5. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „DMÜ-nek” szöveg
lép.
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3. §  Hatályát veszti a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló  
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató feladatát a  2.  mellékletben meghatározott 
költségvetési szervek esetében a  DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés (a  továbbiakban: közszolgáltatási 
szerződés) alapján látja el, amelyben a  felek rögzítik az  igénybe vevő szervezeteket, az elvárt szolgáltatások körét, 
azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. 
A  közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a  központi 
költségvetés terhére a DMÜ biztosítja.
(2) A  közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokról 
–  így különösen, de nem kizárólagosan az  igénybe vett központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások keretében átvett eszközök használatára, elszámolására, ellenőrzésére, valamint a  kárfelelősség 
rendezésére vonatkozóan – a  központi infrastruktúra és infokommunikációs szolgáltató és a  kötelezett külön 
megállapodást köt.”

 (2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  központi szolgáltató az  e  rendeletben meghatározott 
rendszerek, alkalmazások adatfeldolgozója, amely jogszabályban meghatározott szolgáltatásait a  DMÜ-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
(2) A központi szolgáltató számára az e rendeletben meghatározott feladatai ellátását szolgáló felhasználási jogokat 
biztosítani szükséges.
(3) Az  e  rendelet alapján ellátott feladatok teljesítése során létrejövő szerzői mű szerzői vagyoni jogai 
a közszolgáltatást igénybe vevő szervezetet illetik meg.”

 (3) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § a)  pontjában az  „által” szövegrész helyébe az  „által a  rendeletben foglaltak szerint a  Digitális 

Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DMÜ) útján” szöveg,
b) 4/A. §-ában, 4/B. §-ában, 6. § (2) és (5) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „DMÜ-vel” szöveg,
c) 4/A. §-ában, 4/B. §-ában, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 9/A. § (7) bekezdésében és 12. §-ában 

a „miniszter” szövegrész helyébe a „DMÜ” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 5. §-a,
b) 6. § (2) bekezdésében a „szolgáltatásiszint-alapú” szövegrész.

3. Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti az  egyes, az  elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) 
Korm. rendelet 4.  § n)  pontjában az  „azon szervek tekintetében, amelyek nem tartoznak a  közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az  egységes 
kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek közé” szövegrész.

4. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eüvhr.) 
68/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti piaci szereplő a PKASZ-hoz a 2. melléklet szerint kialakított díj megfizetése ellenében, 
a kijelölt szolgáltató által közzétett általános szerződési feltételekben foglaltak elfogadásával csatlakozhat.”
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 (2) Az Eüvhr. 68/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68/F. § (1) PKASZ esetén a szerződés megkötéséhez, valamint a szerződés felmondásához a Digitális Magyarország 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DMÜ) jóváhagyása szükséges.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést a DMÜ nem köteles indokolni.”

 (3) Az Eüvhr. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a  kijelölt 
szolgáltató által a  gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (a  továbbiakban: cégkapu) a  hivatali 
tárhelyre vonatkozó rendelkezések az  e  §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. A  gazdálkodó szervezet egy 
cégkapuval rendelkezik. A  gazdálkodó szervezet adószámmal rendelkező szervezeti egysége jogosult további 
cégkapu regisztrálására, mely esetben a  gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezések az  adószámmal 
rendelkező szervezeti egység tekintetében alkalmazandók.”

9. §  Az Eüvhr. 38. alcíme a következő 155/D. §-sal egészül ki:
„155/D.  § (1) E  rendeletnek a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) 
módosított 68/F. §-ában foglaltakat a 2023. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Módr. által módosított 2. melléklet 2. pontjában foglaltakat a Módr. hatálybalépését megelőzően 
keletkezett jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

10. §  Az Eüvhr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  Hatályát veszti az Eüvhr.
a) 68/A. § (2) bekezdésében a „j) és” szövegrész,
b) 2. melléklet 1. pontjában a „j) és” szövegrész.
5. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló  
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 
a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B.  §-a és 21.  § (3)  bekezdése alapján azokat a  hivatalos statisztikai adatokat, 
amelyek az  országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett törvényjavaslatok 
hatásvizsgálatához szükségesek.”

6. Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról 
szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 
466/2017.  (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 7.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Minden egyes adattrezor-archiválás átadásával egyidejűleg a  Felügyelet által közzétett követelmények szerint 
–  valamennyi elektronikus információs rendszerrel vagy nyilvántartással kapcsolatos – adatszolgáltatást teljesíteni 
kell az őrzésért felelős szerv felé.”

14. § (1) A 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azonos hatáskörű területi államigazgatási szervek tekintetében az  irányító államigazgatási szerv, területi 
kamarák tekintetében az  országos kamara e  szervekre kiterjedő hatállyal egységes archiválási szabályzatot 
fogadhat el. Az egységes archiválási szabályzat hatálybalépésének napján az egységes archiválási szabályzat hatálya 
alá tartozó szervek egyedi archiválási szabályzatai hatályukat vesztik. Az  egységes archiválási szabályzat hatálya 
alá tartozó szervek – indokolt esetben – egyedi archiválási szabályzatot fogadhatnak el, amelyben az  egységes 
archiválási szabályzattól eltérhetnek.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11199

 (2) A 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az archiválási szabályzat tartalmazza az  adatkezelőnek az  elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges 
elektronikus információs rendszerei)
„e) vonatkozásában szerződés vagy jogszabályi kijelölés alapján adatfeldolgozó igénybevétele esetén 
az adatfeldolgozó megnevezését és azonosításához szükséges adatokat.”

 (3) A 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kormányzati Felhő szolgáltatás keretében működtetett információs rendszerek esetében az  adatkezelő 
archiválási szabályzatot készít, amelyben a  Kormányzati Felhő szolgáltatás keretében működtetett információs 
rendszerek és nyilvántartások kapcsán utal annak tényére, hogy az  adattrezor-archiválást a  Kormányzati 
Felhő üzemeltetője végzi, amelyet az  adatkezelő és a  Kormányzati Felhő üzemeltetője közötti szerződés vagy 
megállapodás tartalmaz. Ha az  adatkezelő rendelkezik olyan, archiválási kötelezettség alá eső információs 
rendszerrel, amely nem a  Kormányzati Felhő keretében működik, e  rendszerek tekintetében az  archiválási 
szabályzatkészítési és archiválási kötelezettség az adatkezelőt terheli.”

15. §  A 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 4. § (5) bekezdésében az „alkalommal” szövegrész helyébe az „alkalommal, valamint minden teljes állomány 

mentése esetén” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében a  „tartalmazza” szövegrész helyébe a  „tartalmazza az  adattrezor archiválás 

végrehajtására,” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a  466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdésében az „– éves ellenőrzési terv alapján, 
valamint szükség esetén azon túl is –” szövegrész.

7. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
KAK Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(e rendelet hatálya)
„e) a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: DMÜ)”
(terjed ki.)

 (2) A KAK Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet nem alkalmazandó
a) a polgári nemzetbiztonsági, honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági, rendvédelmi, diplomáciai és konzuli érdeket 
(a  továbbiakban: védett érdek) érintő feladatokat ellátó szervezeteknek az  alapfeladataik ellátását közvetlenül 
támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseire, valamint a védett érdeket érintő feladatokhoz nem 
kapcsolódó olyan informatikai rendszereikkel kapcsolatos fejlesztéseire, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, 
működési-logikai, illetve egyéb fejlesztéstechnológiai megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat 
tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket,
b) a  védett érdeket érintő feladatokat ellátó szervezetek körébe nem tartozó szervek rendszereivel kapcsolatos 
fejlesztéseire, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés-technológiai 
megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül 
sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket.”

 (3) A KAK Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  kormányzati célú hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése szerinti szerv a  következő célokból köteles igénybe venni 
az  adatközponti szolgáltatásokat, ha az  általa fenntartott rendszer működése adatközponti szolgáltatások 
igénybevételével biztosítható:
a) új infrastruktúra fejlesztése,
b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréje,
c) meglévő infrastruktúra kapacitásbővítése,
d) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek 
(a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelés vagy
e) meglévő kapacitáson felüli szabad kapacitás igénybevétele.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szerv az  adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát az  e  célra 
működtetett elektronikus megoldás igénybevételével – az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
regisztrációs dokumentumokkal együtt – benyújtott kérelemben jelenti be a DMÜ-nek.
(3) A központi szolgáltató a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján 
dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról. A csatlakozás engedélyezéséről a központi 
szolgáltató tájékoztatja a DMÜ-t.”

 (4) A KAK Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szervezet nem köteles az adatközponti szolgáltatásokat igénybe venni, ha az  (1) bekezdés szerinti vizsgálat 
eredménye alapján a  szervezet kérelmére az  elektronikus ügyintézési felügyelet egyedi döntésében azt 
állapította meg, hogy
a) a szervezet által fenntartott rendszer vagy szakrendszer működéséhez az  adatközponti szolgáltatások 
felhasználása – bármilyen okból, ideértve azt, ha a  Kormányzati Adatközpont nem rendelkezik a  szükséges 
kapacitással – nem lehetséges, vagy
b) az informatikai rendszer, szakrendszer a  Kormányzati Adatközponttal legalább azonos informatikai biztonságot 
garantál.”

 (5) A KAK Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdésben foglalt esetben a  szervezet kérelmére az  elektronikus ügyintézési felügyelet egyedi 
döntésben állapítja meg az adatközponti szolgáltatások kötelező igénybevételét.”

 (6) A KAK Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az elektronikus ügyintézési felügyelet a (3) és (6) bekezdés szerinti döntéséről értesíti a központi szolgáltatót.”

 (7) A KAK Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelezett felhasználó esetében – kivételesen indokolt esetben – egyedi kérelemre az elektronikus ügyintézési 
felügyelet legfeljebb 12 hónapra szóló felmentést adhat a központi szolgáltató kötelező igénybevétele alól, ha
a) a központi szolgáltató igénybevétele a szerv jogszabályban előírt feladatainak teljesítését veszélyeztetné, vagy
b) a szerv feladata olyan speciális szolgáltatást igényel, amely a Kormányzati Adatközpont útján nem biztosítható, 
vagy
c) az adatközponti szolgáltatások nyújtásához szükséges kapacitásokat a központi szolgáltató nem tudja biztosítani.”

 (8) A KAK Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését 
megelőző napon a  2.  mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszerek és 
a 3. mellékletben meghatározott szakrendszerek esetében a szakrendszerek működéséért felelős szervezet számára 
a Módr. hatálybalépését követően is kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.
(2) A  Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül az  elektronikus ügyintézési felügyelet határozatában 
állapítja  meg a  szakrendszerek tekintetében a  Kormányzati Adatközpont (1)  bekezdés szerinti kötelező 
igénybevételét.”

18. §  A KAK Korm. rendelet
a) 8. § (4) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az elektronikus ügyintézési felügyelet” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „miniszternek az e-közigazgatásért való felelőssége körében, az általa” szövegrész 

helyébe a „DMÜ által” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „DMÜ” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében a „miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított, a miniszter által 

vezetett minisztérium fejezetében rendelkezésre álló forrásból” szövegrész helyébe a „DMÜ” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti a KAK Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 6.  § (1)  bekezdésében a „2.  mellékletben meghatározott projektek keretében fejlesztett szakrendszereken  

túl a” szövegrész,
c) 6. § (8) bekezdése,
d) 7. §-a,
e) 8. § (3) bekezdése,
f ) 9. §-ában az „és a miniszter által támogatott” szövegrész,
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g) 11. § (1) bekezdésében a „kötelezett és önkéntes” szövegrész,
h) 12. §-a,
i) 2. melléklete,
j) 3. melléklete.

8. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) Az  egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban:  
ÁAFK Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint
b) a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok 
(a továbbiakban együtt: 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok)
által kezdeményezett, a közfeladatok ellátása, támogatása vagy kiszolgálása érdekében szükséges, valamint az adott 
közfeladat ellátásához közvetetten kapcsolódó, a  közfeladat ellátását nem önállóan biztosító, de azt közvetve 
támogató informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre terjed ki.”

 (2) Az ÁAFK Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  5.  § (4)  bekezdése szerint kibocsátott, az  ÁAFK igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató 
tanúsítvány alapján nem az  ÁAFK igénybevételével végrehajtott alkalmazásfejlesztések során az  e  rendelet 
1.  mellékletében foglalt szakmapolitikai alapkövetelményeket, valamint a  19.  §-ban meghatározott informatikai 
biztonsági szabályokat érvényesíteni kell azzal az  eltéréssel, hogy az  ott meghatározott feladatokat a  központi 
szolgáltató szükség esetén történő bevonásával a megrendelő szervnek kell ellátnia, amelyek teljesülését a központi 
termék minőségbiztosító ellenőrzi.”

 (3) Az ÁAFK Korm. rendelet 2. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) E rendelet nem alkalmazandó
a) a polgári nemzetbiztonsági, honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági, rendvédelmi, diplomáciai és konzuli érdeket 
(a  továbbiakban: védett érdek) érintő feladatokat ellátó szervezeteknek az  alapfeladataik ellátását közvetlenül 
támogató informatikai szakrendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseire, valamint a  védett érdeket érintő 
feladatokhoz nem kapcsolódó olyan informatikai rendszereikkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseire, amelyek olyan 
kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés technológiai megoldásokkal készültek, vagy 
ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti 
a védett érdekeket,
b) a védett érdeket érintő feladatokat ellátó szervezetek körébe nem tartozó szervek rendszereivel kapcsolatos 
alkalmazásfejlesztéseire, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés-
technológiai megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése 
közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket.”

 (4) Az ÁAFK Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokat a központi termék minőségbiztosító közszolgáltatási szerződés 
alapján, az ott meghatározott feltételekkel nyújtja.”

 (5) Az ÁAFK Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Felügyelet felmentést adhat az  alkalmazás-továbbfejlesztés tekintetében az  ÁAFK kötelező igénybevétele 
alól, ha az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás 
továbbfejlesztését.”

 (6) Az ÁAFK Korm. rendelet 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  Felügyelet az  e  rendelet szerinti eljárásában szakmai vélemény kibocsátását kérheti bármely központi 
szolgáltatótól, amelyet a megkeresés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kell teljesíteni.

 (7) Az ÁAFK Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  felmentés elutasítása esetén a  megrendelő szerv a  döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a  döntés 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a  miniszternél, aki a  felülvizsgálatra irányuló kérelem Felügyelethez 
történő beérkezését követő 15 munkanapon belül hozza meg döntését.”
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 (8) Az ÁAFK Korm. rendelet 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet ügyintézési felület az  e  rendeletben foglaltak vonatkozásában 
az  alkalmazásfejlesztések és alkalmazás-továbbfejlesztések tervezésével és végrehajtásával összefüggő, személyes 
adatnak nem minősülő adatot más szakrendszerekből is átvehet.
(10) A Felügyelet és a központi alkalmazás-szolgáltató jogosult a DMÜ által a miniszter jóváhagyására előterjesztett 
éves informatikai beszerzési terveket, valamint éves informatikai fejlesztési terveket megismerni.”

 (9) Az ÁAFK Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ÁAFK alkalmazás oldali fejlesztését és továbbfejlesztését a  DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
keretében a központi alkalmazás-szolgáltató végzi.”

 (10) Az ÁAFK Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  DMÜ meghatározza az  ÁAFK fejlesztési irányait és az  ÁAFK folyamatos továbbfejlesztésének céljait 
az  iparágban elérhető legjobb módszerek implementálásával, az  ÁAFK-ban alkalmazható új fejlesztői eszközök, 
technológiai elemek, nyílt forráskódú szoftverkönyvtárak, megoldások megvizsgálásával és az ezekhez kapcsolódó 
állásfoglalásával, valamint az információbiztonság területén tett javaslatok kidolgozásával.”

 (11) Az ÁAFK Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ÁAK alkalmazás oldali fejlesztését és továbbfejlesztését a  DMÜ-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
keretében a központi alkalmazás-szolgáltató végzi.”

 (12) Az ÁAFK Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ÁAK-ban létre kell hozni és naprakészen kell vezetni az  e  rendelet hatálya alá tartozó alkalmazások 
funkcionális, szakmai, tartalmi és műszaki jellemzőire vonatkozó információkat tartalmazó központi adatbázist.”

 (13) Az ÁAFK Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ÁAK adatszerkezetének rendszeres felülvizsgálatát, adattisztítását szolgáló feladatokat, továbbá az  ÁAFK 
igénybevételével újonnan fejlesztett vagy továbbfejlesztett – és a  18.  § (9)  bekezdése szerint kiadott záró 
megfelelőségi nyilatkozatban vagy a  Felügyelet általi felülvizsgálati eljárásban megfelelőnek minősített – 
alkalmazások ÁAK-ba történő feltöltését – a  záró megfelelőségi nyilatkozat kiadását, illetve a  Felügyelet döntését 
követő 5 munkanapon belül – a központi alkalmazás-szolgáltató hajtja végre.”

 (14) Az ÁAFK Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  megrendelő szerv az  általa igényelt alkalmazásfejlesztés megindítását az  Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezet ügyintézési felületen történő kérelem benyújtásával kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a megrendelő szerv nevét,
b) a megrendelő szerv által kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
c) a fejleszteni kívánt alkalmazás tervezett műszaki-technológiai és funkcionális leírását,
d) a megrendelő szerv nyilatkozatát és az  általa előzetesen elvégzett vizsgálat szakmai indokolását arra 
vonatkozóan, hogy
da) az  általa fejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazás az  ÁAK-ban nem szerepel, illetve nincs olyan, 
az  ÁAK-ban szereplő állami tulajdonú alkalmazás, amely a  gazdaságossági követelmények érvényesülésének 
biztosításával alkalmassá tehető az általa megvalósítani tervezett igény kielégítésére, vagy
db) az  ÁAK-ban elvégzett ellenőrzése során megállapította, hogy létezik az  általa kifejleszteni tervezett 
funkcionalitású alkalmazáshoz hasonló – állami tulajdonban lévő – zárt vagy nyílt forráskódú termék, amelynek 
továbbfejlesztését, átalakítását tervezi, és
e) az 1. melléklet szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatását.
(3) A  központi alkalmazás-szolgáltató az  (1)  bekezdés szerint benyújtott kérelemben foglaltak alapján szakmai 
véleményt állít ki, melynek érdekében vizsgálja, hogy
a) a megrendelő szerv elvégezte-e a szükséges ellenőrzéseket az ÁAK-ban,
b) a fejlesztendő alkalmazás funkcionalitását tekintve nem helyettesíthető-e az  állam tulajdonában lévő más 
alkalmazásokkal,
c) már meglévő alkalmazás állami fejlesztői kapacitások felhasználása mellett alkalmassá tehető-e a  megrendelői 
igény kielégítésére,
d) a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illesztése – a központi infrastruktúra-szolgáltató 
szakmai véleménye alapján – nem ütközik-e a  központi infrastruktúra-szolgáltató által felügyelt és működtetett, 
valamint a központi infrastruktúrákkal összekapcsolt, más által működtetett állami infrastruktúrákkal kapcsolatban 
meghatározott technológiai és kormányzati konszolidációs követelményekbe, és
e) a fejlesztési igény műszaki-szakmai szempontból illeszkedik-e az ÁAFK technológiai követelményeihez.
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(4) A  központi alkalmazás-szolgáltató a  szakmai véleményében feltünteti a  központi termék minőségbiztosító 
vizsgálatának eredményét az  alkalmazásfejlesztés szakmapolitikai elvárásoknak való megfelelésének 1.  melléklet 
szerinti értékeléséről, valamint arról, hogy az  alkalmazásfejlesztés vonatkozásában javasolt-e a  termék 
minőségbiztosítás elvégzése, vagy az  alkalmazásfejlesztés felmentést kaphat a  termék minőségbiztosítás egyes 
részei alól.
(5) A  központi alkalmazás-szolgáltató a  kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül állítja ki a  (2)  bekezdés 
szerinti szakmai véleményt a  Felügyelet részére, amely határidő a  hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. 
Ha  a  szakmai vélemény kiállításához szükséges kérelem hiányos vagy a  vizsgálat elvégzéséhez további információ 
szükséges, a központi szolgáltatók a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül – 8 munkanapos határidővel –  
hiánypótlásra hívják fel a megrendelő szervet.
(6) A  Felügyelet – a  központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményének beérkezését követő 10 munkanapon 
belül – az alkalmazásfejlesztés vonatkozásában támogató tanúsítványt ad ki.
(7) A  Felügyelet az  alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban előírhatja, hogy a  megrendelő 
szerv az  alkalmazásfejlesztés megvalósítása során az  1.  mellékletben foglalt szakmapolitikai alapkövetelmények 
részletezésére és megvalósítására vonatkozó terveket és leírásokat nyújtsa be a Felügyeletnek.
(8) A  Felügyelet az  alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban felmentést adhat 
az  alkalmazásfejlesztés végrehajtása szakaszban a  termék minőségbiztosítás egyes részeinek elvégzése alól, 
különösen, ha
a) az alkalmazás a központi termék minőségbiztosító által nem támogatott technológiával készült,
b) az alkalmazás harmadik fél által szállított keretrendszerrel generált kódokat tartalmaz, vagy
c) az alkalmazás sürgős továbbfejlesztését (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer) 
a minőségbiztosítás elvégzésének időtartama akadályozná.
(9) A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadását megtagadja, ha
a) az ÁAK-ban már szerepel olyan alkalmazás, amelynek a  gazdaságossági követelmények érvényesülésének 
biztosításával történő továbbfejlesztésével a fejleszteni kívánt új alkalmazás vagy funkció létrehozható,
b) a megrendelő szerv nem bocsátotta a  központi szolgáltatók rendelkezésére a  szakmai vélemény kiállításához 
szükséges információkat.
(10) Ha a Felügyelet a támogató tanúsítványt a (9) bekezdés a) pontjára alapozva tagadja meg, úgy az ÁAK-ban már 
szereplő, a központi alkalmazás-szolgáltató által megjelölt alkalmazást működtető szervezet köteles együttműködni 
a megrendelő szervvel a már létező alkalmazás továbbfejlesztése érdekében.
(11) Ha az  alkalmazást működtető szervezet a  (10)  bekezdésben foglalt szakmai együttműködést nem biztosítja 
a megrendelő szerv számára, azt a megrendelő szerv haladéktalanul jelzi a Felügyelet felé.
(12) A megrendelő szerv (11) bekezdés szerinti jelzése esetén a Felügyelet írásban, az együttműködés teljesítésére 
vonatkozó tájékoztató válaszlevél megküldésének kötelezettsége előírásával, az  alkalmazást működtető szervezet 
felügyeleti szervének egyidejű értesítése mellett felszólítja az  alkalmazást működtetőt, hogy működjön együtt 
a megrendelő szervvel a (10) bekezdésben foglaltak szerint.
(13) Ha a Felügyelet a támogató tanúsítvány kiadását megtagadja, a megrendelő szerv
a) az alkalmazásfejlesztési igényétől elállhat,
b) új eljárást kezdeményezhet, vagy
c) ha a  támogató tanúsítvány kiállításának megtagadásával nem ért egyet, a  megtagadás felülvizsgálatát kérheti 
a minisztertől, a megtagadásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.”

 (15) Az ÁAFK Korm. rendelet 18. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A  kérelem elutasítása esetén a  megrendelő szerv a  döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a  döntés 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a  miniszternél, aki a  felülvizsgálatra irányuló kérelem Felügyelethez 
történő beérkezését követő 15 munkanapon belül hozza meg döntését.”

21. §  Az ÁAFK Korm. rendelet
a) 1.  § 7.  pontjában a „felhasznált szoftver” szövegrész helyébe a „felhasznált szoftver, azaz olyan alkalmazás, 

amely piaci célból, nem egyedi megrendelői igény alapján készült” szöveg,
b) 1.  § 14.  pontjában a  „biztosításáért” szövegrész helyébe a  „biztosításáért, valamint az  e-közigazgatási és 

informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg,
c) 2.  § (2)  bekezdésében az  „alkalmazásfejlesztésekre” szövegrész helyébe az  „alkalmazásfejlesztésekre és 

alkalmazás-továbbfejlesztésekre” szöveg,
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d) 2. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés b) és c)” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés d)” szöveg,
e) 2.  § (5)  bekezdésében az  „az e-közigazgatásért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az  „a Digitális 

Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: DMÜ)” szöveg,
f ) 4.  § (1)  bekezdés b)  pont bf )  alpontjában, 5.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (5)  bekezdésében, 10.  § 

(2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében az „ÁAFK-ban” szövegrész helyébe az „ÁAFK igénybevételével” 
szöveg,

g) 4. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „DMÜ” szöveg,
h) 4. alcím címében az „alkalmazásfejlesztésekre” szövegrész helyébe az „alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-

továbbfejlesztésekre” szöveg,
i) 5.  § (1)  bekezdésében az  „alkalmazásfejlesztések” szövegrész helyébe az  „alkalmazásfejlesztések és 

alkalmazás-továbbfejlesztések” szöveg,
j) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „DMÜ-vel” szöveg,
k) 8. § (3) bekezdésében az „ÁAFK-ban” szövegrészek helyébe az „ÁAFK igénybevételével” szöveg,
l) 9.  § (6)  bekezdésében az „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
m) 17. § (5) bekezdésében a „15 munkanappal” szövegrész helyébe a „10 munkanappal” szöveg,
n) 18. § (15) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti az ÁAFK Korm. rendelet
a) 1. § 15. pontja,
b) 2. § (5a) bekezdése,
c) 2.  § (6)  bekezdésében az „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter,” 

szövegrész,
d) 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja,
e) 5.  § (2)  bekezdésében az  „ideértve a  fejlesztendő alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztői és felhasználói 

tesztelési eljárásokat” szövegrész,
f ) 5. § (8) bekezdése,
g) 11. § (3) bekezdésében az „– az e rendeletben meghatározott kivételekkel –” szövegrész,
h) 15. §-a,
i) 12–14. alcíme,
j) 17. § (1) bekezdésében az „és a 13. alcímben” szövegrész,
k) 26. § (3) bekezdése,
l) 26. § (5)–(8) bekezdése,
m) 26/B. §-a.

9. Az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 
717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 717/2021. (XII. 20.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet] 35. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” 
szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésében” szöveg lép.

 (2) A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 14. § (8) és (11) bekezdése, a 16. § (9) bekezdése, valamint a 20. § (12) és (13) bekezdése 2023. január 1-jén lép 
hatályba.”

 (3) A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 23. § c) pontja 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.”
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10. A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes 
feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység 
összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról szóló  
307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak 
meghatározásáról, valamint a  nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával 
összefüggő részletszabályokról szóló 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: DMÜ rendelet) 
a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A  DMÜ jár el a  minősített elektronikus aláírást és a  minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök 
megfelelőségét értékelő szervezetek vonatkozásában a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 
2009. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kijelölő hatóságként.”

25. §  A DMÜ rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében az „útján látja el” szövegrész helyébe az „útján is elláthatja” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdés j) pontjában a „3. § szerinti” szövegrész helyébe a „4. § szerinti” szöveg,
c) 8.  § (1)  bekezdés n)  pontjában az „a 6.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  7.  § (1)  bekezdés h) és 

j)  pontjában” szövegrész helyébe az „a 7.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint a  8.  § (1)  bekezdés h) és 
j) pontjában” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében a „miniszter a DMÜ útján ellátja” szövegrész helyébe a „DMÜ ellátja” szöveg
lép.

26. §  Hatályát veszti a DMÜ rendelet 9. § (2) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § (3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 116. és 117. ponttal egészül ki:
„116. Szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás
117. Mentességi Igénykezelő Portál”

2. melléklet a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eüvhr. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  SZEÜSZ/KEÜSZ, valamint PKASZ szolgáltatásért fizetendő díjakat tartalmazó számlát – a  kormányzati 
hitelesítés szolgáltatás kivételével – a DMÜ állítja ki a piaci szereplőnek, valamint az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont 
l)  alpontja szerinti szerveknek. Az  összerendelési nyilvántartás szolgáltatásért fizetendő díjakat tartalmazó 
számlát – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter és a DMÜ között kötött megállapodás alapján – 
a DMÜ állítja ki.”
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A Kormány 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a turizmus ágazatot érintő módosításáról

A Kormány
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10.  § d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szálláshely-minősítés a Kertv. 2. § 22. pontja szerinti szálláshelyre mint ingatlanra vonatkozik.
(1b) Ha a  szálláshely minősítésének érvényességi idején belül a  szálláshely-szolgáltató személyében változás 
következik be, és a  szálláshely az  érvényes minősítési kategória feltételeinek megfelelően működik tovább, 
a  szálláshely-minősítő szervezet az  érvényességi idő lejáratáig a  minősítést egyszerűsített minősítési eljárás 
keretében átadja az új szálláshely-szolgáltatónak. A minősítés átadásának feltétele, hogy az új szálláshely-szolgáltató 
az  adatai regisztrálását követően az  érvényes minősítési kategória fenntartását vállalja, továbbá, hogy a  korábbi 
szálláshely-szolgáltató az  átadáshoz hozzájárul. Az  egyszerűsített minősítési eljárás során helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása nem szükséges.”

2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és 
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.)  
Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdése 
a következő 10. ponttal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„10. ellátja a hivatásturisztikai feladatokat,”

 (2)  Az R2. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„33. a  8., 10., 21., 24., 29., 43. és 46.  pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs 
tevékenységéhez kapcsolódó feladatait elsősorban egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság 
útján látja el, érvényt szerezve a  turisztikai ügynökség éves üzleti tervében megfogalmazott turizmusszakmai és 
marketingstratégiai céljainak, biztosítva a Turizmus 2.0 célrendszerének megvalósulását,”

3. §  Hatályát veszti az R2. 5. § (1) bekezdés 31. pontja.

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

4. § (1) A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában:)
„5. szálláshelykezelő szoftver: a  szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, 
amely tartalmazza az  adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas 
a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a  tárhely számára adatok továbbítására, idegenforgalmi 
adó-kötelezettség nyilvántartás vezetésére, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;”
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 (2) Az R3. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában:)
„17. vendéglátó szoftver: az  adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt 
olyan informatikai program, amely a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására 
alkalmas, ideértve a rendelésben közreműködő platform által biztosított szoftvert is;”

 (3) Az R3. 2. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„18. rendelésben közreműködő platform: a fogyasztók részére biztosított olyan online rendelésközvetítő szolgáltatás, 
amelynek célja a  vendéglátó üzlet által nyújtott kínálat összekapcsolása a  fogyasztó által támasztott kereslettel 
távoli vagy helyben leadott rendelések rögzítése és kezelése által.”

5. §  Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D e F G

1. Ingatlan elnevezése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan alapterülete
Ingatlan természetbeni 

elhelyezkedése

Kapcsolódó 

vagyonelemekkel
Vagyonkezelő Vagyonkezelés jellege)

4. Budaörsi Repülőtér
Budapest, XI. kerület 

1236/20
83 ha

1887 m2

Budapest, XI. kerület 
Kőérberki út

igen
HÉVÍZ-BALATON AIRPORT 

Korlátolt Felelősségű Társaság
beruházó és 

fenntartó
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A Kormány 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő, valamint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában és 110/A. § a) pont af ) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 130. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„130. § (1) E rendelet
a) a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) 14.  § (5) és (9)  bekezdése, 21/A.  § (1)–(4) és (7)  bekezdése, 23/A.  § (6) és (7)  bekezdése, 27/B.  §-a, 28.  § 
(5)  bekezdése, 24. számú melléklet X. alcíme az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU 
irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2012.  október  25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11.  cikkének, 14.  cikk (1)  bekezdésének, 
24. cikk (6) bekezdésének, valamint VII. mellékletének,
c) az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU)  2018/2002 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,
d) 24. számú melléklet 10–17. sora a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 8.  cikkének, 9.  cikk  
(2)–(5)  bekezdéseinek, 10.  cikkének, 11.  cikk (4)–(5)  bekezdéseinek, 12.  cikk (1)–(2)  bekezdéseinek, 13.  cikk  
(1)–(2) bekezdéseinek, 30. cikk (3) bekezdésének, 31. cikk (2) bekezdésének,
e) 24. számú melléklet 20-29. sora a  tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 
kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv 6.  cikk (2)–(3)  bekezdéseinek, 9.  cikk 
(4)–(5) bekezdéseinek, 10. cikk (1) bekezdésének, 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1)–(2) bekezdésének, 14. cikk 
(1) bekezdésének és 20. cikk (2) bekezdésének,
f ) 24. számú melléklet 30. sora a  kőolaj beszerzési költségeivel és a  kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos 
információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 
1. és 3. cikkének és
g) 24. számú melléklet 34. sora a  szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek 
megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 8. cikk (1) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet
a) a  villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a  2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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c) 24. számú melléklet 18. sora a  256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5.  cikke szerinti 
adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 16-i (EU) 1113/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelete 
1. cikkének,
d) 24. számú melléklet 19. sora a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a  tanácsi 
rendelet 1–7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének,
e) 24. számú melléklet 31. sora a  kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 
1995. december 20-i 2964/95/EK európai tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) Ez a rendelet
a) a  tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező 
erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,
b) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció 
közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozata 1. és 3. cikkének,
c) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU 
tanácsi határozata 7. cikk (4)–(5) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

2. §  A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

3. § (1) A  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 
32/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt kataszterekhez, kataszterjelentésekhez és előrejelzésekhez]
„a) az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) 
által készített, a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó, az (1) bekezdésben foglalt kataszterek, kataszterjelentések és 
előrejelzések beépítésével,”
[az OMSz készít javaslatot.]

 (2) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A következő adatszolgáltatások tekintetében az adatok átadása ingyenes:
a) az OMSZ részére az  (5)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás, valamint a  kataszterjelentések és az  előrejelzések 
átadása,
b) a KTI részére a  közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó kataszterek elkészítéséhez szükséges járműállományi 
statisztikai adatok, a  járművek futásteljesítményre vonatkozó adatok, az  éghajlati adatok és az  energiastatisztikai 
adatok átadása, valamint
c) az AKI Nonprofit Kft. részére a  (10)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás, a  mezőgazdasági ágazatra vonatkozó 
kataszterek elkészítéséhez szükséges, az  agrárpolitikáért felelős miniszter és a  Központi Statisztikai Hivatal által 
szolgáltatott adatok, és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szolgáltatott, a  növényvédő szerek 
felhasználására vonatkozó adatok átadása.”

 (3) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatáson túlmenően az OMSZ és az AKI Nonprofit Kft. jogosult 
eseti adatszolgáltatást kérni az  (5) és (6)  bekezdésben megjelölt adatszolgáltatóktól és a  13.  mellékletben 
meghatározott szennyezőanyagok kibocsátóitól.”

 (4) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  AKI Nonprofit Kft. a  mezőgazdasági szektorra vonatkozó emissziós kataszter és kataszterjelentés 
elkészítéséhez elektronikus hozzáféréssel rendelkezik a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
szerinti Környezetvédelmi Információs Rendszerhez és az  Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézete talajinformációs rendszeréhez.”
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4. §  A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 32/A. § (7) bekezdésében az „Az OMSZ és a KTI részére” szövegrész helyébe az „Az OMSZ, az AKI Nonprofit Kft. 

és a KTI részére” szöveg,
b) 32/A.  § (9)  bekezdésében az „az OMSZ jogosult” szövegrész helyébe az „az OMSZ és az  AKI Nonprofit Kft. 

jogosult” szöveg
lép.

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos 
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve 
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló  
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és 
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet] 2. § 
(3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti javaslatnak]
„d) a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó részének tartalmára az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) javaslatot tesz a Szolgálat részére.”

6. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal az  1.  mellékletben felsorolt mezőgazdasági információkra vonatkozó adatszolgáltatást a  mezőgazdasági 
ágazatra vonatkozó javaslat elkészítéséhez az AKI Nonprofit Kft. részére nyújtja.”

7. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdésében és az  5.  §-ban meghatározott adatszolgáltatáson túlmenően a  Rendszer 
működtetésében, a  nemzeti jelentések és a  nemzeti szintű előrejelzések készítésében részt vevő intézmények 
a jelentéstételhez szükséges adatokat a jelentéstétel készítése céljából egymásnak átadhatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenes.”

8. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikk (3)  bekezdése szerinti jelentést a  Szolgálat 
által – a  Soproni Egyetem, az  NFK, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az  AKI Nonprofit Kft. 
közreműködésével – elkészített javaslat alapján a  miniszter nyújtja be az  Európai Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) részére.”

9. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az (EU) 2018/1999 rendelet 26. cikk (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó hozzávetőleges 
kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a  Szolgálat által – a  Soproni Egyetem, az  NFK, a  Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az AKI Nonprofit Kft. közreműködésével – elkészített és legkésőbb minden év 
július 25-ig megküldött javaslat alapján a miniszter nyújtja be minden év július 31-ig a Bizottság részére.”

10. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 3. §-ában az „az NFK és a Szolgálat jogosult” szövegrész helyébe az „az NFK, az AKI Nonprofit Kft. és a Szolgálat 

jogosult” szöveg,
b) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1) és (6) bekezdés” szöveg,
c) 5. § (1) és (2) bekezdésében az „a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az NFK” szövegrész 

helyébe az „a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK és az AKI Nonprofit Kft.” szöveg,
d) 5.  § (3)  bekezdésében az „a Szolgálat jogosult” szövegrész helyébe az „a Szolgálat és az  AKI Nonprofit Kft. 

jogosult” szöveg,
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e) 9. §-ában az „a Soproni Egyetem és a miniszter” szövegrész helyébe az „a Soproni Egyetem, az AKI Nonprofit 
Kft. és a miniszter” szöveg

lép.

4. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok 
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági 
követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 821/2021. (XII. 28.) 
Korm. rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában)
„10. bioüzemanyagnak minősülő termék: az 1. melléklet 3–15. és 17–32. pontjában felsorolt üzemanyagok;”

 (2) A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„21a. hidrogénnel kezelt növényi olaj: az 1. melléklet 8. és 12. pontjában felsorolt termékek;”

13. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  települési hulladékból előállított villamos energiára, fűtőenergiára és hűtőenergiára nem vonatkoznak 
az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási kritériumok.”

14. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  megújuló forrásokból származó, teljes bruttó energiafogyasztásnak, valamint a  kötelező bioüzemanyag-
részarány kiszámításához ILUC-kockázatot jelentő anyagokból történő kiszámításához használt hozzájárulás 
mértéke, amely élelmiszer- vagy takarmánynövények esetében jelentős a  nagy szénkészletekkel rendelkező 
földterületekre való termőterület-kiterjesztés megfigyelt mértéke, nem haladhatja meg ezen üzemanyagok 2019-es 
fogyasztási szintjét. Kivételt képez ez  alól, ha az  adott bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat vagy 
biomasszából előállított tüzelőanyagokat a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot 
jelentőnek minősítette a Bizottság 2019. március 13-i (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendelete.”

15. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott, ILUC-kockázatot jelentő anyagok energiatartalomban 
számított aránya a forgalmazott összes üzemanyag (fosszilis- és bioüzemanyagok) mennyiségéhez viszonyítva nem 
haladhatja meg
a) 2023. évben a 0,08%-ot,
b) 2024–2025. években a 0,06%-ot,
c) 2026–2027. években a 0,04%-ot,
d) 2028–2029. években a 0,02%-ot.
(6b) A 2030. évben, és ezt követően a fogyasztási szint 0% lehet.
(6c) Az  ILUC-kockázatot jelentő anyagok legfeljebb a  (6a) és (6b)  bekezdésekben meghatározott mennyiségben 
vehetők figyelembe a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésében.”

16. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E  § alkalmazásában ILUC-kockázatot jelentő anyag: a  Bizottság 2019. március 13-i (EU)  
2019/807 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott, a  földhasználat közvetett megváltozása 
tekintetében magas kockázatot jelentő, azon élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagokból, 
folyékony bio-energiahordozókból és biomasszából előállított tüzelőanyag.”

17. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  bioüzemanyag vagy a  bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az  üzemanyag-forgalmazó 
a  tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a  keverést követően 
az  üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az  energiatartalom százalékában 
–  az  összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-
tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a  tárolótartályokban lévő üzemanyag 
bioüzemanyag-tartalma a  naptári hónap során számítással került meghatározásra, az  értéket az  1.  melléklet 
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8–15. pontjaiban felsorolt termékek kivételével minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány 
szerint akkreditált laboratórium vagy az  üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel 
rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.”

18. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a  motorbenzin előállítója a  motorbenzinbe biometanolt, bio-metil-tercier-butilétert kever, 
nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, biometanol-egyenértékben is 
megadhatja. A  biometanol-egyenérték meghatározásához a  bio-metil-tercier-butiléter literben meghatározott 
mennyiségének 35,7%-a vehető figyelembe.”

19. §  A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § 22.  pontjában az  „egy adott bioüzemanyag-előállítási mód” szövegrész helyébe az  „egy adott 

bioüzemanyag-, folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag-előállítási mód” 
szöveg,

b) 9.  § (3)  bekezdésében a „2022. január 1. és 2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. január 1. és 
2023. december 31.” szöveg,

c) 6.  melléklet 3.  pontjában az „az 1.  § 9.  pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „az 1.  melléklet 
3–15. és 17–32. sorában meghatározott” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

21. § (1) Ez a rendelet
a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 

2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK 

és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének, 14. cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (6) bekezdésének valamint 
VII. mellékletének,

c) az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,

d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.  cikk 46.  pontjának, 8.  cikkének, 9.  cikk 
(2)–(5)  bekezdéseinek, 10.  cikk (1)–(2)  bekezdéseinek, 11.  cikk (4)–(5)  bekezdéseinek, 12.  cikk  
(1)–(2) bekezdéseinek, 13. cikk (1)–(2) bekezdéseinek, 25. cikk (1) bekezdésének, 29. cikk (1) bekezdésének, 
30. cikk (3) bekezdésének és 31. cikk (2) bekezdésének,

e) a  tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 
2009.  szeptember  14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv 6.  cikk (2)–(3)  bekezdéseinek, 9.  cikk  
(4)–(5)  bekezdéseinek, 10.  cikk (1)  bekezdésének, 12.  cikk (1)  bekezdésének, 13.  cikk (1)–(2)  bekezdésének, 
14. cikk (1) bekezdésének és 20. cikk (2) bekezdésének,

f ) a  kőolaj beszerzési költségeivel és a  kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és 
konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 1. és 3. cikkének és

g) a  szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk 
(1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet

a) a  villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a  2005/89/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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c) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb 
technikai részleteiről, valamint a  2386/96/EK és a  833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. október 16-i (EU) 1113/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelete 1. cikkének,

d) a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1–7. cikkének, 
valamint I. és II. mellékletének,

e) a  kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i  
2964/95/EK európai tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 (3) Ez a rendelet

a) a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező 
erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a  994/2012/EU határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

b) a  kőolaj beszerzési költségeivel és a  kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és 
konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozata 1. és 3. cikkének,

c) a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i  
2010/787/EU tanácsi határozata 7.  cikk (4)–(5)  bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió szervei felé teljesítendő jelentéstétel és adatszolgáltatás rendje

1. A  B C D E

2. EU jogszabály címe  Jogszabályi hely  Adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség  Határidő
 A jelentéstételért felelős 

államigazgatási szerv

3. Az Európai Parlament és  

a Tanács 2019/943/EU 

rendelete  

(2019. június 5.) 

a villamos energia belső 

piacáról 

63. cikk (7) bekezdése Minden egyes, a 63. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti mentességhez 

kapcsolódó mentességi kérelem egy példányát haladéktalanul  

el kell juttatni az ACER-nek és a Bizottságnak; a 63. cikk (1), (2) és (3) 

bekezdése szerinti mentességről szóló határozatot a helyzettől függően 

az érintett szabályozó hatóság vagy az ACER haladéktalanul megküldi 

a Bizottságnak a határozat szempontjából minden egyéb lényeges 

információval együtt.

amikor kérelem érkezik azonnal; 

amikor ilyen döntés születik azonnal

Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

4. Az Európai Parlament és  

a Tanács 2019/943/EU 

rendelete  

(2019. június 5.) 

a villamos energia belső 

piacáról 

20. cikk (1) és (2) 

bekezdése

 TSO-k közötti kompenzációs mechanizmus. 2004. július 1-jétől rendszeresen Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

5. Az Európai Parlament és  

a Tanács 2019/943/EU 

rendelete  

(2019. június 5.) 

a villamos energia belső 

piacáról 

22. cikk (1) bekezdése  2004. július 1-ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK 

rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelő szabályokról, 

valamint haladéktalanul be kell jelenteni minden későbbi, ezeket érintő 

módosítást; 2011. március 3-ig értesíteni kell a Bizottságot  

az 1228/2003/EK rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem 

megfelelő szabályokról, valamint haladéktalanul be kell jelenteni 

minden későbbi, ezeket érintő módosítást.

2004. július 1., 2011. március 3., 

valamint minden későbbi, ezeket 

érintő módosítás esetén

Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

6. Az Európai Parlament és  

a Tanács (EU) 2019/944 

irányelve (2019. június 5.)  

a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös 

szabályokról és  

a 2012/27/EU irányelv 

módosításáról

9. cikk (4) bekezdése  Tájékoztatni kell a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet az 

egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 

érdekében hoztak - beleértve a fogyasztóvédelmet és  

a környezetvédelmet is -, valamint azok belföldi és nemzetközi versenyre 

gyakorolt lehetséges hatásairól.

kétévente Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal, 

fogyasztóvédelemért felelős 

miniszter, környezetvédelemért 

felelős miniszter
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7. Az Európai Parlament és  

a Tanács (EU) 2019/944 

irányelve (2019. június 5.)  

a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 2012/27/EU 

irányelv módosításáról

59. cikk (1) bekezdés i) 

pontja

Jelentést kell készíteni az ACER-nek és a Bizottságnak a szabályozó 

hatóság saját tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról.  

Az ilyen jelentéseknek az 59. cikkben felsorolt minden egyes feladat 

tekintetében be kell számolniuk a megtett lépésekről és az elért 

eredményekről.

évente Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

8. Az Európai Parlament és  

a Tanács (EU) 2019/944 

irányelve (2019. június 5.)  

a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 2012/27/EU 

irányelv módosításáról

65. cikk (2) bekezdése A Bizottságot értesíteni kell mindazon intézkedések meghozatalakor, 

amelyeket a tagállamok az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 

érdekében ezen irányelv alapján hoztak

ilyen intézkedés megtételekor energiapolitikáért felelős miniszter

9. Az Európai Parlament és 

 a Tanács (EU) 2019/944 

irányelve (2019. június 5.)  

a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 2012/27/EU 

irányelv módosításáról

71. cikk (1) bekezdése A Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell, amint a tagállamok hatályba 

léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek  

2020. december 31-ig megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal 

nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen 

irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

az irányelv átültetésekor energiapolitikáért felelős miniszter

10. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

8. cikk A tagállamok megállapodhatnak megújuló forrásokból előállított, 

meghatározott mennyiségű energiának egyik tagállamból a másik 

tagállamba történő statisztikai átruházásáról. A megállapodások 

időtartama egy vagy több naptári év lehet. A Bizottságot minden 

olyan év végét követően legkésőbb 12 hónappal tájékoztatni kell 

az ilyen megállapodásokról, amelyben azok hatályosak voltak, vagy 

véglegesíteni kell őket az uniós megújulóenergia-fejlesztési platformon. 

A Bizottsághoz eljuttatott tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett 

energia mennyiségét és árát. Az uniós megújulóenergia-fejlesztési 

platformon véglegesített átruházások esetében nyilvánosságra kell 

hozni az egyes átruházásokban érintett felekre és az adott átruházásra 

vonatkozó információkat.

amennyiben ilyen megállapodás 

születik, úgy a megállapodás  

minden hatályos évének végét 

követő 12 hónapon belül

energiapolitikáért felelős miniszter

11. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

9. cikk (2)–(5) bekezdése A tagállamok közlik a Bizottsággal a 2009. június 25-ét követően 

üzembe helyezett közös projektek keretében, vagy ezen időpont után 

felújított, megnövelt kapacitású létesítményben a területükön megújuló 

forrásokból termelt villamosenergia, fűtőenergia vagy hűtőenergia azon 

részarányát vagy mennyiségét, amely ezen irányelv alkalmazásában úgy 

tekintendő, hogy egy másik tagállam megújulóenergia-részarányába 

számít bele.

 az ilyen projektek indítása esetén energiapolitikáért felelős miniszter
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12. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

10. cikk A 9. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 9. cikk (3) bekezdés  

d) pontjában említett időszak alatt minden egyes év végétől számított 

három hónapon belül értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld a 

Bizottságnak és annak a tagállamnak, amelynek javára a bejelentést 

tették

a 9. cikk (3) bekezdés d) pontjában 

meghatározott időszak alatti minden 

egyes év végét megelőző három 

hónapon belül

energiapolitikáért felelős miniszter

13. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

11. cikk (4)–(5) 

bekezdése

Értesíteni kell a Bizottságot a harmadik országok területén lévő 

létesítményekben termelt villamosenergia azon részarányáról vagy 

mennyiségéről, amelyet ezen irányelv alkalmazásában úgy kell tekinteni, 

hogy az egy vagy több tagállam megújulóenergia-részarányába 

beszámít. Ha egynél több tagállam érintett, e részarány vagy mennyiség 

tagállamok közötti elosztásáról tájékoztatni kell a Bizottságot.  

Az értesítést minden olyan tagállamnak meg kell tennie, amelynek 

teljes nemzeti célkitűzésébe a villamosenergia adott részaránya vagy 

mennyisége beszámítandó.

A jelentésben fel kell tüntetni:

a) a javasolt létesítmény leírását vagy a felújított létesítmény 

megnevezését;

b) a létesítmény által termelt villamos energia azon részarányát 

vagy mennyiségét, amelyet valamely tagállam megújulóenergia-

részarányába bele kell számítani, valamint – a titoktartási követelmények 

függvényében – a kapcsolódó pénzügyi rendelkezéseket;

c) azt az – egész naptári években kifejezett – időtartamot, amely 

alatt a villamos energiát a tagállam megújulóenergia-részarányába 

beszámítandónak kell tekinteni;

d) a b) és c) pontban foglaltak azon harmadik ország általi írásos 

elismerését, amelynek területén a létesítményt üzembe fogják helyezni, 

valamint a létesítmény által termelt villamos energia az említett 

harmadik ország általi belföldi felhasználásra kerülő arányának vagy 

mennyiségének feltüntetését.

ilyen esetekben a lehető 

leghamarabb

energiapolitikáért felelős miniszter

14. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

12. cikk (1)–(2) 

bekezdése

A 11. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 11. cikk (5) bekezdés 

c) pontjában meghatározott időszak alatt minden egyes év végétől 

számított 12 hónapon belül értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld 

a Bizottságnak és a projektet a 11. cikk (5) bekezdés d) pontjával 

összhangban elismerő harmadik országnak.

a 11. cikk (5) bekezdés c) pontjában 

meghatározott időszak alatt  

minden egyes év végétől számított 

12 hónapon belül

energiapolitikáért felelős miniszter
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15. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

13. cikk (1)–(2) 

bekezdése

A tagállamok 5. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül két 

vagy több tagállam határozhat úgy, hogy önkéntes alapon egyesíti 

vagy részben összehangolja nemzeti támogatási rendszereit. Ilyen 

esetben az egyik részt vevő tagállam területén megújuló forrásokból 

előállított energia egy meghatározott mennyisége beszámíthat egy 

másik részt vevő tagállam megújulóenergia-részarányába, feltéve 

hogy az érintett tagállam: a) a megújuló forrásokból előállított energia 

egy meghatározott mennyiségét statisztikai átruházás keretében egy 

másik tagállamra ruházza a 8. cikkel összhangban; vagy b) a részt vevő 

tagállamok beleegyezésével olyan elosztási szabályt állapít meg, amely 

alapján az érintett tagállamok között elosztható a megújuló forrásokból 

előállított energiamennyiség. Az első albekezdés b) pontjában említett 

elosztási szabályról a Bizottságot legkésőbb a szabály hatálybalépése 

első évének végét követő három hónappal tájékoztatni kell.

Az (1) bekezdés második albekezdése szerinti értesítést kibocsátó 

tagállamok minden egyes év végét követő három hónapon belül 

értesítő levelet adnak ki, amely tartalmazza az adott évben megújuló 

forrásokból előállított villamos energia, illetve hő- vagy hűtőenergia 

azon teljes mennyiségét, amelyre az elosztási szabály alkalmazandó.

legkésőbb a szabály hatálybalépése 

első évének végét követő három 

hónapon belül, majd ezt követően 

évente

energiapolitikáért felelős miniszter
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16. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

30. cikk (3) bekezdése A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására,  

hogy a gazdasági szereplők megbízható információkat nyújtsanak be 

mind az Unión belül előállított, mind a behozott bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított üzemanyagok, 

nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló forrásokból 

származó, közlekedési célú üzemanyagok és a széntartalom 

újrahasznosításával nyert üzemanyagok a 25. cikk (2) bekezdésében 

foglalt és annak alapján elfogadott üvegházhatású gázkibocsátás-

megtakarítási küszöbértékeknek való, valamint a 29. cikk (2)–(7) és 

(10) bekezdésében megállapított fenntarthatósági és üvegházhatású 

gázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelésére 

vonatkozóan, továbbá hogy a gazdasági szereplők kérésre bocsássák  

az adott tagállam rendelkezésére az információk előállításához 

felhasznált adatokat. A tagállamok előírják a gazdasági szereplők 

számára, hogy az általuk benyújtott információk tekintetében 

biztosítsanak megfelelő független auditot, és mellékeljék az audit 

elvégzésével kapcsolatos bizonyítékokat. A 29. cikk (6) bekezdés  

a) pontjának és a 29. cikk (7) bekezdés a) pontjának való megfelelés 

érdekében az erdei biomassza első gyűjtőpontjáig az első vagy  

a második fél általi audit is igénybe vehető. Az audit során meg 

kell vizsgálni, hogy a gazdasági szereplők által használt rendszerek 

a pontosság, a megbízhatóság és a csalásbiztosság tekintetében 

megfelelnek-e az előírásoknak, ideértve annak ellenőrzését is, hogy 

nem módosítottak-e szándékosan, illetve nem távolítottak-e el 

anyagokat azért, hogy a szállítmány vagy annak egy része hulladékká 

vagy maradékanyaggá váljon. Értékelni kell továbbá a mintavétel 

gyakoriságát és módszerét, és az adatok megbízhatóságát. A tagállamok 

összesített formában benyújtják a Bizottság részére az e bekezdés első 

albekezdésében említett adatokat. Ezen adatokat a Bizottság  

az (EU) 2018/1999 rendelet 28. cikkében említett elektronikus 

jelentéstételi platformon összefoglalva, a kereskedelmi szempontból 

érzékeny adatok titkosságának megőrzésével közzéteszi.

az összesítés elkészülte után a lehető 

leghamarabb

energiapolitikáért felelős miniszter

17. Az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2018/2001 

irányelve (2018. december 11.) 

a megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának előmozdításáról

31. cikk (2) bekezdése A tagállamok jelentéseket nyújthatnak be a Bizottságnak  

az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájában (a továbbiakban: 

NUTS) 2. szintű vagy annál részletesebb felbontású NUTS-szinthez 

tartozó, a területükön található földterületeken a mezőgazdasági 

nyersanyagok termesztéséből származó üvegházhatású gázkibocsátás 

jellemző mértékéről. E jelentésekhez csatolni kell a kibocsátások 

szintjének kiszámításához alkalmazott módszer és adatforrások 

ismertetését. E módszernek figyelembe kell vennie a talaj jellemzőit,  

az éghajlatot és a várt nyersanyaghozamokat.

 energiapolitikáért felelős miniszter
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18. A Bizottság  

(EU) 1113/2014/EU 

végrehajtási rendelete 

a 256/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

3. és 5. cikke szerinti adatközlés 

formájáról és egyéb technikai 

részleteiről, valamint  

a 2386/96/EK és  

a 833/2010/EU,  

Euratom bizottsági rendelet 

hatályon kívül helyezéséről

1. cikk Az 1113/2014 végrehajtási rendelet 1. cikkében foglalt értesítések formai 

követelményeit határozza meg.

Az első jelentéstételi évben 2015. 

július 31. napjáig, majd ezt követően 

kétévente közlik.

– Adatgyűjtés villamosenergia, 

kőolaj és földgáz esetében: Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal; Adatgyűjtés bioüzemanyag 

esetében: Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal összegyűjti, és a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal részére továbbítja; 

– Adatgyűjtés szén-dioxid esetében: 

bányafelügyelet összegyűjti, és 

a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal részére 

továbbítja 

– Az összegyűjtött adatokat a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal megküldi a Bizottság részére

19. Az Európai Parlament  

és a Tanács (EU) 2016/1952 

rendelete (2016. október 26.) 

a földgáz- és villamosenergia-

árakra vonatkozó európai 

statisztikáról és  

a 2008/92/EK irányelv  

hatályon kívül helyezéséről

1–7. cikk, valamint I. és 

II. melléklet

A tagállam egy független statisztikai szerve a rendeletben foglaltak 

szerint adatokat állít össze a földgáz- és a villamosenergia-  

árakról, a hálózati költségekkel, adókkal, díjakkal, illetékekkel és 

terhekkel kapcsolatos összetevőkről és fogyasztási mennyiségekről, 

majd a rendeletben foglaltak szerint benyújtja az Eurostathoz.

A rendelet 5. cikk (3) bekezdése 

szerinti referencia-időszakokat 

követő három hónapon belül

Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

20. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

6. cikk (2) bekezdése Az egyes tagállamok minden év március 15-ig megküldik a Bizottságnak 

a tárolt készletek (1) bekezdésben említett jegyzékének összesítő 

másolatát, amelynek tartalmaznia kell legalább a jegyzékben szereplő 

biztonsági készletek mennyiségét és jellegét a megelőző naptári év 

utolsó napjára vonatkozóan.

minden év március 15-ig energiapolitikáért felelős miniszter

21. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

6. cikk (3) bekezdése A tagállamok a Bizottság kérésétől számított tizenöt napon belül 

megküldik a Bizottságnak a jegyzék teljes másolatát, amelyből 

mindazonáltal visszatarthatók a készletek helyére vonatkozó érzékeny 

adatok. Ezen kérést azon időpontot követő öt évig lehet előterjeszteni, 

amelyre a kért adatok vonatkoznak, és a kérelem nem vonatkozhat  

a 2013. január 1-jét megelőző bármely időszakot érintő adatokra.

a Bizottság kérésétől számított 15 

napon belül

energiapolitikáért felelős miniszter

22. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

9. cikk (4) bekezdése A különleges készletek tárolásáról döntő tagállam értesíti a Bizottságot 

arról, hogy milyen mennyiségben vállalja az egyes készletek tárolását, 

valamint a vállalás időtartamát, amelynek legalább egy évnek kell lennie

döntést követően energiapolitikáért felelős miniszter
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23. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

9. cikk (5) bekezdése Azok a tagállamok, amelyek tekintetében kevesebb, mint 30 napnak 

megfelelő különleges készletet tárolnak, éves jelentést készítenek, 

amely elemzi, hogy a tagállam nemzeti hatóságai milyen intézkedéseket 

tettek a biztonsági készletek 5. cikkben említett rendelkezésre állásának 

és fizikai hozzáférhetőségének biztosítására és ellenőrzésére, és 

ugyanebben a jelentésben dokumentálják, hogy milyen intézkedéseket 

tettek annak lehetővé tételére, hogy a tagállam ellenőrizni tudja  

a készleteknek a kőolajellátás súlyos zavara esetén történő 

felhasználását. Ezt a jelentést a vonatkozó naptári év első hónapjának 

végéig kell közölni a Bizottsággal.

vonatkozó naptári év január 31-ig energiapolitikáért felelős miniszter

24. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

10. cikk (1) bekezdése Minden tagállam részletes és folyamatosan naprakésszé tett jegyzéket 

vezet a területén tárolt valamennyi különleges készletről. Ez a jegyzék 

különösen azokat az adatokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik  

a szóban forgó készletek pontos helyének meghatározását.

Ezenkívül a tagállamok a Bizottságnak kérésre 15 napon belül megküldik 

a jegyzék másolatát. E másolatból visszatarthatók a készletek helyére 

vonatkozó különleges adatok. A jegyzékmásolatok megküldését azon 

évet követő öt évig lehet kérni, amelyre a kért adatok vonatkoznak.

a Bizottság kérésétől számított 15 

napon belül

energiapolitikáért felelős miniszter

25. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

12. cikk (1) bekezdése A tagállamok a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően statisztikai 

kimutatásokat készítenek a 3. cikk alapján tárolandó készletek 

mennyiségéről, és benyújtják azokat a Bizottsághoz.

hónapot követő 55 nap Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal

26. A Tanács 2009/119/EK 

irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

13. cikk (1) bekezdése Az érintett tagállamok minden terméktípus tekintetében statisztikai 

kimutatást készítenek az adott naptári hónap utolsó napján tárolt 

különleges készletekről, amelyben megjelölik a készletek mennyiségét 

és azt, hogy ez a referenciaév átlagos fogyasztásában kifejezve mennyi 

napnak felel meg; a kimutatásokat benyújtják a Bizottságnak.

azon hónapot követő hónap, 

amelyről az adatszolgáltatás szól

Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal

27. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

13. cikk (2) bekezdése Az egyes érintett tagállamok a 9. cikk (4) bekezdése szerint 

meghatározott terméktípusonként kimutatást készítenek a saját 

területükön az adott naptári hónap utolsó napján tárolt, de más 

tagállamok vagy CSE-k tulajdonában lévő különleges készletekről is;  

a kimutatásokat közlik a Bizottsággal.

azon hónapot követő hónap, 

amelyről az adatszolgáltatás szól

Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal

28. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

14. cikk (1) bekezdése A tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön tárolt kereskedelmi 

készletek mennyiségéről havonta készített statisztikai kimutatásokat.

Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal
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29. A Tanács  

2009/119/EK irányelve  

(2009. szeptember 14.) 

a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-

készletezési kötelezettségéről

20. cikk (2) bekezdése A tagállamok folyamatosan gondoskodnak az ellátás súlyos zavara 

esetén végrehajtandó beavatkozási tervekről rendelkezésre állásáról,  

és előkészítik azokat a szervezési intézkedéseket, amelyeket  

az említett tervek végrehajtásához meg kell hozni. A Bizottság kérésére 

haladéktalanul tájékoztatják beavatkozási terveikről és a tervekhez 

kapcsolódó szervezési rendelkezésekről.

a Bizottság kérését követően 

haladéktalanul

energiapolitikáért felelős miniszter

30. A Tanács  

1999/280/EK határozata 

(1999. április 22.) a kőolaj 

beszerzési költségeivel 

és a kőolajtermékek 

fogyasztói árával kapcsolatos 

információcsere és konzultáció 

közösségi eljárásáról

1. és 3. cikk  A tagállamok a 3. cikkben meghatározott módon közlik a Bizottsággal  

a kőolaj CIF beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói 

áraival kapcsolatos információkat, azaz; 

a) havi kőolaj beszerzési CIF-költségeket, a tárgyhónap végét követő 

hónapban; 

b) a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden adót 

magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói árát,  

a tárgyhónap 15. napját követő harminc napon belül. 

A jelenlegi adatgyűjtési rendszer alapján a tagállamok továbbra is közlik 

a Bizottsággal a kőolajtermékek vám- és adómentes, minden hétfőn 

érvényes fogyasztói árát, legkésőbb a következő napon déli 12 óráig.

 Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal

31. A Tanács  

2964/95/EK rendelete  

(1995. december 20.)  

a kőolaj importja és szállítása 

közösségi nyilvántartásának 

bevezetéséről

2. cikk A tagállamok kötelesek az 1. cikkben említett információk alapján  

– kőolaj importjára vagy kőolaj szállítmány fogadására vonatkozó  

adatok – a Bizottság számára rendszeresen továbbítani ezeket  

az információkat.

rendszeres időközönként Magyar Energetikai és  

Közmű-szabályozási Hivatal

32. Az Európai Parlament és  

a Tanács 2012/27/EU irányelve 

(2012. október 25.)  

az energiahatékonyságról,  

a 2009/125/EK és  

a 2010/30/EU irányelv 

módosításáról, valamint  

a 2004/8/EK és  

a 2006/32/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről

14. cikk (1) bekezdése A tagállamok 2015. december 31-ig elvégzik a nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelés és a hatékony távfűtés/távhűtés megvalósíthatósági 

potenciáljának átfogó értékelését, amely értékelés tartalmazza  

a VIII. mellékletben előírt információkat, és erről értesítik a Bizottságot. 

Amennyiben már végeztek ilyen értékelést, erről értesítik a Bizottságot.

A Bizottság kérésére az értékelést ötévente naprakésszé kell tenni és 

erről a Bizottságot értesíteni kell. A Bizottságnak az erre vonatkozó 

kérését a határidő lejárta előtt legalább egy évvel kell megtennie.

első alkalommal  

2015. december 31-ig,  

majd ezt követően ötévente

energiapolitikáért felelős miniszter
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33. Az Európai Parlament és  

a Tanács 2012/27/EU irányelve 

(2012. október 25.)  

az energiahatékonyságról,  

a 2009/125/EK és  

a 2010/30/EU irányelv 

módosításáról, valamint  

a 2004/8/EK és  

a 2006/32/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről

24. cikk (6) bekezdése A tagállamok minden évben április 30-ig benyújtják a Bizottságnak  

a nagy és kis hatásfokú kapcsolt energiatermelésen keresztüli nemzeti 

villamosenergia- és hőtermelésről és annak a teljes  

hő- és villamosenergia-termeléshez viszonyított arányáról szóló,  

az I. mellékletben bemutatott módszertan szerint elkészített 

statisztikákat. Ezenfelül éves statisztikai jelentést nyújtanak be a kapcsolt 

energiatermelésből származó hő- és villamosenergia-kapacitásról és  

a kapcsolt energiatermeléshez használt tüzelőanyagokról, valamint  

a távfűtés/távhűtés-előállításról és -kapacitásról, a teljes  

hő- és villamosenergia-termelés és -kapacitás arányában. A tagállamok 

a II. mellékletben ismertetett módszer szerinti statisztikai jelentést 

nyújtanak be a kapcsolt energiatermeléssel elért primerenergia-

megtakarításról is.

évente, április 30-ig Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal

34. Az Európai Parlament és  

a Tanács 94/22/EK irányelve  

(1994. május 30.)  

a szénhidrogének 

kutatására, feltárására és 

kitermelésére vonatkozó 

engedélyek megadásának és 

felhasználásának feltételeiről

8. cikk (1) bekezdése A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot mindazokról  

az általános jellegű nehézségekről, amelyekkel a vállalkozások  

de jure vagy de facto szemben találják magukat harmadik országokban 

szénhidrogének kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez való 

hozzájárulás vagy ilyen tevékenységük gyakorlása során, és amelyekre 

felhívták a figyelmüket.

rendszeresen bányafelügyelet

35. A Tanács 2010. december 10-i 

2010/787/EU határozata  

a versenyképtelen szénbányák 

bezárását elősegítő állami 

támogatásról

7. cikk (4) bekezdése Be kell jelenteni minden olyan támogatást, amelyet az üzleti év során  

a határozat alapján Magyarország a szénipar számára kíván nyújtani.  

Az előrelátható termelési költségek kiszámítására, és e költségeknek  

a Bizottságnak bejelentett bezárási tervekkel való kapcsolatára 

vonatkozó minden lényeges részletet be kell nyújtani a Bizottság 

számára.

tárgyévet megelőző év  

november 30. napjáig

európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter

36. A Tanács 2010. december 10-i 

2010/787/EU határozata  

a versenyképtelen szénbányák 

bezárását elősegítő állami 

támogatásról

7. cikk (5) bekezdése Tájékoztatni kell a Bizottságot az üzleti év alatt ténylegesen kifizetett 

támogatás összegéről és annak kiszámításáról.

tárgyévet követő év  

június 15. napjáig

európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter

”
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2. melléklet a 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(3.) – Talaj szervesanyag-tartalma.
– Szén-dioxid produkció.
– Összes nitrogén tartalom; nitrát-nitrit tartalom.
– Felhasznált mennyiség (t).
– Kijuttatással érintett terület (ha).
– Trágyatárolásra, feldolgozásra és kijuttatásra, valamint a legeltetésre vonatkozó adatok.
A trágyatermelésre vonatkozó adatok állatfajonként és tartásmódonként.

A Kormány 621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendelet rendelkezéseit – a  2.  § a)  pontja kivételével – az  egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. melléklet szerinti 
beruházásokkal összefüggő, a  2.  mellékletben meghatározott, a  Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám 11225

1. melléklet a 621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő 4. táblázattal egészül ki:
„4. Víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságát és hatékonyságát javító projektek

A B

1. Projekt neve Támogatást igénylő neve

2.
A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához 
kapcsolódó előkészítés

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

3.
Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és 
szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

4.
Idegenvíz csökkentés és hatékonyságnövelő fejlesztés 
a mórahalmi szennyvízcsatorna hálózatban

Mórahalom Városi Önkormányzat

5. DMRV Zrt. kapacitásbővítő fejlesztések
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6.
Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító mű – Balmazújváros– 
Hajdúnánás–Hajdúböszörmény távvezeték építése

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7.

A „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése 
keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. 
Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” 
című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” 
című projekt

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8.

Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító művének 
(Balmazújváros) és a Debrecen 1. sz. vízműig húzódó 
távvezetékek korszerűsítése az ivóvíz minőség javítása és 
az ellátás biztonságának növelése érdekében

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója
Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

10.
Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő 
fejlesztése Pécsett

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

11.
Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás 
energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög 
településeken

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12.
Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán 
sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

”
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A Kormány 622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 14.  § (2)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A hallgatói hitel törlesztőrészletének alapja – a  (3)  bekezdésben szabályozott esetet kivéve – a  tárgyévet megelőző 
második évben:]
„d) a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény  
2022. augusztus 31-én hatályos 10. § (3) bekezdése szerinti jövedelem, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 
2022. évi XIII. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti jövedelem.”

2. §  A Korm. r. 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti hallgatói hitel kamatát az  állam a  központi költségvetés terhére, általános 
kamattámogatás formájában átvállalja az  e  § szerinti hitelfelvevőtől a  kötött felhasználású hitelre vonatkozó 
szabályok szerint.”

3. §  A Korm. r. a Záró rendelkezések alcímet megelőzően a következő 21. alcímmel egészül ki:
„21. A szabad felhasználású hallgatói hitel általános kamattámogatása
29/B. § (1) Az állam – az 5. § (4) bekezdésétől eltérően – általános kamattámogatást biztosít a szabad felhasználású 
hallgatói hitelt igénybe vevők részére 2023. január 1-től 2023. június 30-ig. A  hitelfelvevő által fizetendő ügyleti 
kamat mértéke ebben a  kamatperiódusban 4,99 százalék. A  szabad felhasználású hallgatói hitel 6.  §-ban 
meghatározott rendelkezések szerint megállapított kamata és a hitelfelvevő által fizetendő, 4,99 százalékos kamat 
különbözetét az állam a központi költségvetés terhére átvállalja.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott általános kamattámogatás elszámolására a  29.  §-ban meghatározott 
rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4. §  A Korm. r.
a) 18/D.  § (5)  bekezdésében a  „valamint a  családpolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe  

az  „a családpolitikáért felelős miniszternek, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért  
felelős miniszternek” szöveg,

b) 23/E.  §-ában, 25.  § (5)  bekezdésében és 29.  § (6)  bekezdésében az „államháztartásért felelős miniszternek” 
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felelős miniszternek” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1690/2022. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges 
fejlesztési programot koordináló szervezet működtetéséről

A Kormány
 1.  egyetért a  Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja további, helyi szintű működtetésével 

és az  ehhez szükséges projektkoordinátori személyi állománynak a  2023. évben a  Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóságon történő foglalkoztatásával;

 2.  az  1.  pont szerinti feladat 2023. évi végrehajtása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy  
– a  belügyminiszterrel együttműködve – gondoskodjon egyszeri jellegű forrás biztosításáról, legfeljebb  
225 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  tudomásul veszi, hogy a  2.  pontban biztosított többlettámogatásból – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével –  
173 500 000 forint a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság cím 2023. évi személyi 
juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul;

 4.  az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  2023. évben a  Kvtv. 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság cím terhére vállalható kötelezettségek 
mértékét 225 000 000 forint összegben állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11228	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	220.	szám	

A Kormány 1691/2022. (XII. 29.) Korm. határozata
a 2023–2025. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

A Kormány
 1.  felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  gümőkór (tuberkulózis), a  torokgyík (diphtheria), 

a  szamárköhögés (pertussis), a  merevgörcs (tetanus), a  járványos gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta), 
a  Haemophilus influenzae B okozta invazív betegség, a  pneumococcus okozta betegségek, a  kanyaró (morbilli), 
a  rózsahimlő (rubeola), a  mumpsz (parotitis epidemica), a  bárányhimlő (varicella), a  Hepatitis B okozta fertőző 
májgyulladás, valamint a  Humán papillomavírus okozta megbetegedések elleni oltóanyagok 2023–2025. évekre 
szükséges mennyiségének közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről az alábbiak szerint:
a) az újszülöttek oltására BCG oltóanyag,
b) a 2, 3, 4 és 18 hónapos korban szükséges torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás 

és Haemophilus influenzae B baktérium elleni védőoltásokhoz 5 komponensű oltóanyag,
c) a 13 és 16 hónapos korban esedékes bárányhimlő elleni védőoltásokhoz oltóanyag,
d) a  6 éves korban szükséges torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés és járványos gyermekbénulás elleni 

emlékeztető oltáshoz 4 komponensű oltóanyag,
e) a 11 éves korban szükséges torokgyík, merevgörcs és szamárköhögés elleni emlékeztető oltásához szükséges 

oltóanyag,
f ) a 15 hónapos és 11 éves korban szükséges kombinált kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni oltóanyag,
g) a serdülők védőoltásához szükséges Hepatitis B elleni oltóanyag,
h) a 2, 4 és 12 hónapos korban szükséges védőoltásokhoz pneumococcus elleni oltóanyag,
i) a 12 éves gyermekek oltására 9 komponensű Humán papillomavírus elleni oltóanyag;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. december 31. a közbeszerzési pályázat kiírására

 2.  felhívja a belügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti közbeszerzés, továbbá 
az  1.  pontban nem említett, a  fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerinti további védőoltások beszerzése finanszírozásához 
szükséges összegeknek a  2024. és 2025. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében 
rendelkezésre állásáról;

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
 3.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  belügyminiszter az  1. és 2.  ponttal összefüggő feladatok megvalósítása 
céljából költségvetési éven túli kiadási előirányzata terhére éven túli kötelezettséget vállaljon;

 4.  az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 11. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím kiadási előirányzat terhére 
–  az  1.  és  2.  ponttal összefüggő feladatok megvalósítása céljából – vállalható kötelezettségeknek a  2023–2025. 
évekre vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2023. évben 9 566 844 930 forint,
b) a 2024. évben 20 620 541 618 forint,
c) a 2025. évben 20 824 484 768 forint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1692/2022. (XII. 29.) Korm. határozata
a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról szóló  
1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a  vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról szóló 
1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat 2. pontját visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1693/2022. (XII. 29.) Korm. határozata
a Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség Gyülekezeti központjának megvalósításához 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés g)  pontja alapján,  

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest II. kerület belterület, 53075 helyrajzi számú, az  állam tulajdonában levő ingatlan 3858/18899 tulajdoni 
hányada (a továbbiakban: Ingatlanhányad) – amely Ingatlanhányad a természetben 3858 m2 nagyságú területnek 
felel meg – ingyenesen a  Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) 
tulajdonába kerül, hitéleti feladatok ellátásának elősegítése érdekében;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  Ingatlanhányad tekintetében az  Országos Kórházi Főigazgatóság  
(a továbbiakban: OKFŐ) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyházközséggel 
a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésre kerüljön;

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2023. március 31.

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti 
szerződés megkötése előtt az  OKFŐ a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti jóhiszemű 
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  Egyházközséget 
az  Ingatlanhányadra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az  egyéb jogi 
természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat;

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2022. december 31.

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti 
szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazza 
az alábbiakat:
a) az  Ingatlanhányad tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét, azzal, hogy az  ingatlan 

forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell alapul venni,
b) az  Egyházközség kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az  Ingatlanhányadot terhelő 

kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja, ideértve az  esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó 
megtérítését is,

c) az  Egyházközség – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlanhányad környezeti 
állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az  Ingatlanhányadon tervezett tevékenység 
engedélyköteles, a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az  Egyházközség nyilatkozatát arról, hogy az  Ingatlanhányad vonatkozásában az  állammal szemben 
semmilyen követelést nem támaszt,

e) az  Egyházközség nyilatkozatát arról, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  
(a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról 
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szóló beszámolási kötelezettségének – a 2. pont szerinti szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően –  
minden év december 31. napjáig írásban eleget tesz,

f ) amennyiben az Egyházközség a 4. pont e) alpontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a 4. pont 
a) alpontja szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az OKFŐ erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

g) az  Ingatlanhányadot az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az Egyházközség az 1. pontban megjelölt 
hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani,

h) amennyiben az  Egyházközség a  4.  pont g)  alpontjában írt kötelezettségének részben vagy egészben nem 
tesz eleget, az OKFŐ az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az Egyházközség 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  OKFŐ-nek 
megfizetni;
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  a 2. pont végrehajtása során

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a  2.  pont szerinti szerződés – a  4.  pontban foglaltakon túlmenően –  
tartalmazza a  miniszterelnök általános helyettesének szakpolitikai javaslatát az  Ingatlanhányad Egyházközség 
részére történő tulajdonba adása vonatkozásában;

Felelős:  belügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  a 2. pont végrehajtása során

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  OKFŐ útján – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – az  1.  pont 
szerinti ingatlan telekmegosztásának elősegítése érdekében az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház 
és Szakrendelő és az  Egyházközség között e  tárgyban kötendő együttműködési megállapodás megkötésében 
működjön közre;

Felelős:  belügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  a 2. pont szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg

 7. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont szerinti 
ingatlan az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő és az Egyházközség közötti, a 6. pont 
szerinti együttműködési megállapodásban rögzített használati viszonyok alapján történő telekmegosztásáról.

Felelős:  gazdaságfejlesztési miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  2023. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1694/2022. (XII. 29.) Korm. határozata
a soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése megvalósításához kapcsolódó 
járulékos feladatok ellátásáról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében megvalósuló soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, 
korszerűsítése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1890/2020. (XII. 8.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1890/2020. (XII. 8.) Korm. határozat] végrehajtása érdekében
 1. továbbra is egyetért az 1890/2020. (XII. 8.) Korm. határozat 1. pontja szerinti beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata általi megvalósításával;
 2. az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdésében 

foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a  Beruházás megvalósítása során az  állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni;

 3. egyetért az  1. és 2.  pontban meghatározottakra tekintettel a  Beruházás megvalósítására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő ismételt lefolytatásával.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 123/2022. (XII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára

dr. Andor Krisztinát

– 2023. január 1-jei hatállyal –

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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