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III. Kormányrendeletek

A Kormány 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 110/A. § a) pont aa) és ac) alpontjában, 
valamint b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos, a területi és a járási környezetvédelmi hatóság illetékessége

1. §  Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a  továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) 
kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

2. § (1) Területi környezetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – az e  bekezdésben foglalt kivétellel – a  megyei 
kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a  Pest Megyei 
Kormányhivatal jár el.

 (2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) 
különös illetékességgel az 1. melléklet szerinti esetekben jár el.

 (3) Amennyiben nyomvonalas beruházás nyomvonala több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területét is 
érinti, az érintett hatóságok közül
a) a b)  pontban meghatározott eset kivételével az  jár el, amely hatóság illetékességi területét a  beruházás 

nyomvonalának hosszabb szakasza érinti,
b) amennyiben az érintett hatóságok együttesen kérik, a felügyeleti szerv által kijelölt hatóság jár el.

3. §  A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

2. Felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

4. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket
a) az országos környezetvédelmi hatóság,
b) a területi környezetvédelmi hatóság, valamint
c) a járási környezetvédelmi hatóság
környezetvédelmi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként 
a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

 (2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság klímaváltozással 
kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az  energiapolitikáért 
felelős miniszter gyakorolja.

 (3) Az  országos környezetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában, valamint kizárólag 
ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott hatásköröket a  (4)  bekezdés szerinti 
esetben a miniszter gyakorolja.

 (4) Az  országos környezetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 
szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja.
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 (5) Ha az országos környezetvédelmi, valamint a területi környezetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor 
a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely
a) természetvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a  miniszter beszerzi a  természetvédelemért 

felelős miniszter,
b) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az országos vízügyi hatóság,
c) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az országos vízvédelmi hatóság
véleményét.

 (6) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai 
Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.

3. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

5. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) a járási környezetvédelmi hatóságot,
e) az OMSZ-t,
f ) a főpolgármestert,
g) a polgármestert,
h) a fővárosi főjegyzőt,
i) a települési önkormányzat jegyzőjét,
j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f )–j)  pont szerintiek a  továbbiakban együtt: önkormányzati 

környezetvédelmi hatóság] és
k) Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.

 (2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a  területi környezetvédelmi 
hatóság jár el.

6. §  Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a  környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.

7. §  Az országos környezetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel
a) a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén;
b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.  évi 

CXXVIII. törvény
ba) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § 

(1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá
bb) 9.  § (1)  bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az  országos illetékességű szerveként 

a  gyorsforgalmi utak építése során a  Kvt. 67.  § (1) és (2)  bekezdésében, 71.  § (1)  bekezdés a) és 
b)  pontjában, 71.  § (3)  bekezdésében, valamint 72.  §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, 
azzal, hogy a  Kvt. 72.  §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az  országos környezetvédelmi 
hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.

4. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

8. § (1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a minisztert,
b) az országos környezetvédelmi hatóságot,
c) a területi környezetvédelmi hatóságot,
d) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és
e) az OMSZ-t
jelöli ki.
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 (2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a  területi 
környezetvédelmi hatóság jár el.

 (3) A  környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró területi környezetvédelmi hatóság különös illetékességgel 
a 2. melléklet szerinti esetekben jár el.

9. § (1) Az  országos környezetvédelmi hatóság ellátja a  Magyarország tagságával összefüggő feladatokat 
a  Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) 
szervezetében.

 (2) Az  országos környezetvédelmi hatóság a  tárgyévet követő év január 31-ig éves jelentésben számol be 
a miniszternek az (1) bekezdés szerinti feladatellátás keretében végzett tevékenységéről.

10. §  A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában országos illetékességgel az  Országos 

Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében 
az OMSZ,

b) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó 
ügyekben
ba) országos illetékességgel az országos környezetvédelmi hatóság,
bb) a területi környezetvédelmi hatóság

jár el.

5. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

11. § (1) Az  országos környezetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi hatóság a  3.  mellékletben 
meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a  3.  melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az  összevont eljárásban valamint az  egységes 
környezethasználati engedélynek a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.  § (4) és (6)  bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló 
eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

 (2) Az  előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 
az  összevont eljárásban, a  környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, továbbá felülvizsgálat és 
a  teljesítményértékelés közös szabályai szerinti eljárásban hozott határozatot a  területi vízügyi és a  területi 
vízvédelmi hatósággal közölni kell.

12. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet 
szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

 (2) A területi környezetvédelmi hatóság az 5. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet 
szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban az 5. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

 (3) A területi környezetvédelmi hatóság a 6. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet 
szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 6. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

6. Az országos és területi környezetvédelmi hatóság igazgatási feladatai

13. §  Az országos környezetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) szolgáltatja a  miniszter által kért, a  kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során 

keletkezett adatokat;
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a  miniszter felkérése alapján közreműködik 

a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
e) ellátja a továbbképzési feladatokat;
f ) összegyűjti és az  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az  annak 

működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és 
információs rendszerekkel és
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g) vezeti és – a területi környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a területi vízügyi és a területi vízvédelmi 
hatóságok adatszolgáltatásával összhangban – aktualizálja a  környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartást, 
valamint a hozzá tartozó térinformatikai ábrázolást.

14. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) összegyűjti és az  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az  annak 

működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és 
információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
c) véleményezi a  kiemelt térségre és a  megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint 

területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
e) adatot szolgáltat a  területi környezetveszélyeztetésekről és környezetkárosodásokról az  országos 

környezetvédelmi hatóság részére a 13. § g) pontja szerinti nyilvántartás vezetéséhez és
f ) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

 (2) A  területi környezetvédelmi hatóság a  levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a  mobil mérőegységekkel 
elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 2. § (1) bekezdése szerinti általános illetékességi 
területére a  hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az  ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági 
mérési tervet készít. A hatósági mérési terv – a 7. melléklet szerint – az adott területen a regionális laboratóriumot 
üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.

 (3) A területi vízvédelmi hatóság, valamint a területi vízvédelmi és a területi vízügyi igazgatási szerv részére a területi 
környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 15. § a)–c) pontja szerinti rendszerben rögzített, 
a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.

 (4) A  területi vízügyi és a  területi vízvédelmi hatósági és igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a  15.  § 
b)  és  c)  pontja szerinti feladatok finanszírozása – a  hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal 
záruló hatósági eljárások kivételével – önköltségi alapon, a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és 
a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak 
szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében 
a  15.  § b) és c)  pontja szerinti tevékenység költségét – a  környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során 
felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.

7. A regionális laboratóriumok működtetése

15. §  A 7. melléklet szerinti kormányhivatal – a víz mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter 
szakmai irányítása mellett – regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb 
műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti
a) a környezeti állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,
b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint
c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

8. Eljárásjogi rendelkezések

16. §  A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi 
ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított 
személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 20. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

18. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
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19. §  Ez a rendelet
a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 

2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjának és 5.  cikk 
(3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

20. § (1) Az 1. §-ban, a 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés b) pontjában, az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
A:2 mezőjében, az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A:2 és A:3 mezőjében, a  2.  melléklet 1.1.  pontjában 
foglalt táblázat A:2 mezőjében, a  2.  melléklet 1.2.1.  pontjában foglalt táblázat A:2–A:12 mezőjében, a  2.  melléklet 
1.2.2.  pontjában foglalt táblázat A:2–A:4 mezőjében, a  2.  melléklet 1.2.3.  pontjában, a  2.  melléklet 2.  pontjában 
foglalt táblázat A:2–A:20 mezőjében és a  7.  mellékletben foglalt táblázat A:1 mezőjében a „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

 (2) A 2. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
 (3) A  2.  § (2)  bekezdésében, a 3.  §-ban, az  5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, a  14.  § (2)  bekezdésében, a  2.  melléklet 

1.2.2.  pontjában, a  2.  melléklet 1.2.2.  pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében, a  2.  melléklet 2.  pontjában, 
a  7.  melléklet címében és a  7.  mellékletben foglalt táblázat A:2–A:8 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

 (4) A 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg lép.
 (5) A 2. § (1) bekezdésében, a 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:1, B:7–B:9 és B:11 mezőjében, a 2. melléklet 

1.2.2.  pontjában foglalt táblázat B:1 mezőjében, a  2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:2–B:6, B:8–B:18 és 
B:20 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

 (6) A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:2–B:6, B:10 és B:12, a 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 
B:2–B:4 mezőjében, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:7 és B:19 mezőjében, valamint a 7. mellékletben 
foglalt táblázat B:2–B:8 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép.

21. § (1) A  környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  országos környezetvédelmi hatóság a  területi környezetvédelmi hatóság, a  területi természetvédelmi 
hatóság és a területi vízvédelmi hatóságok által szolgáltatott adatok alapján országos nyilvántartást vezet.”

 (2) A  90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 
a „környezetvédelmi hatóság és a természetvédelmi hatóság” szöveg lép.

 (3) A  hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdésében 
az „a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.  melléklete” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklete” szöveg lép.

22. §  Hatályát veszti
a) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet,
b) a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A területi környezetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A B

1. Területi környezetvédelmi hatóság Különös illetékességi terület

2.
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe  
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó  
közigazgatási területe

2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség

A B

1. Területi környezetvédelmi hatóság Különös illetékességi ügytípus

2.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 
építményekkel, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal 
összefüggő környezetvédelmi hatósági ügyek

3.
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek  
[az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő  
radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló  
15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények 
(atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló,  
A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

2. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe

1.1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A B

1. Területi környezetvédelmi hatóság Különös illetékességi terület

2. Fejér Megyei Kormányhivatal
a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe  
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó 
közigazgatási területe

1.2. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség
1.2.1. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A B

1. Területi környezetvédelmi hatóság Illetékességi terület (megye)

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Győr-Moson-Sopron megye,  
Komárom-Esztergom megye

3. Vas Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Vas megye, Zala megye

4. Fejér Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Fejér megye, Tolna megye,  
Veszprém megye

5. Baranya Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Baranya megye, Somogy megye

6. Pest Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Budapest, Pest megye, Nógrád megye
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7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Hajdú-Bihar megye

8. Békés Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Békés megye

9.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

10.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  
Heves megye

11.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában 
az ország egész területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának 
vizsgálata kivételével: Csongrád-Csanád megye,  
Bács-Kiskun megye

1.2.2. A  regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal, illetve a  területi környezetvédelmi hatóság 
illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

  A B

1.
Regionális laboratóriumot üzemeltető megyei 

kormányhivatal/Területi környezetvédelmi hatóság
Illetékességi terület (megye)

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Csongrád-Csanád megye

3. Fejér Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, 
Vas megye, Zala megye, Fejér megye, Tolna megye, Veszprém 
megye, Baranya megye, Somogy megye, Bács-Kiskun megye

4. Pest Megyei Kormányhivatal Budapest, Pest megye, Nógrád megye

1.2.3. A  radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel 
a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.

2.  A  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 
16.  §-ában, 17.  §-ában és 18.  § (1)  bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó megyei 
kormányhivatalok

A B

1. Területi környezetvédelmi hatóság

A feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és 

zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében 

kijelölt zónák és agglomerációk alapján

2. Baranya Megyei Kormányhivatal
a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna, 
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Baranya megye közigazgatási területe,

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Bács-Kiskun megye közigazgatási területe, 
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja és 
Kecskemét közigazgatási területe

4. Békés Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Békés megye közigazgatási területe, 
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából 
Békéscsaba közigazgatási területe

5.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

a) a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe,
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6. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Csongrád-Csanád megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szeged 
közigazgatási területe

7. Fejér Megyei Kormányhivatal

a) az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából 
Fejér megye közigazgatási területe
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Fejér megye közigazgatási területe,

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

a) a „2. Győr–Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron 
közigazgatási területe

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a) a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

10. Heves Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Heves megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger 
közigazgatási területe

11.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok 
közigazgatási területe

12.
Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal

a) a „3. Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi 
zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe,

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Nógrád megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából 
Salgótarján közigazgatási területe

14. Pest Megyei Kormányhivatal

a) az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi 
agglomeráció területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Pest megye közigazgatási területe,

15. Somogy Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Somogy megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár 
közigazgatási területe

16.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából 
Nyíregyháza közigazgatási területe

17. Tolna Megyei Kormányhivatal
a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Tolna megye közigazgatási területe,

18. Vas Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Vas megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából 
Szombathely közigazgatási területe
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19. Veszprém Megyei Kormányhivatal

a) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából 
Veszprém megye közigazgatási területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Veszprém megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka 
közigazgatási területe

20. Zala Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából 
Zala megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából 
Zalaegerszeg közigazgatási területe

3. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A B

1. Vizsgálat feltétele

2.  Előzetes vizsgálat  Környezeti hatásvizsgálat
Egységes környezet- 

használati engedélyezés
 Szakkérdés

3. Minden esetben. A környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás 
nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatára, 
lakott területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok 
véleményezésére, a talajjal, 
a szennyvizekkel, veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelmények 
érvényesítésére, az emberi használatra 
szolgáló felszíni vizek védelmére 
kiterjedően.

4. Ha a tevékenység következtében 
az a környezeti elem vagy rendszer 
hatásviselő lehet, amelynek védelme 
a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan 
környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely 
elleni védelmet jogszabály  
a feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes 
környezet- 
használati engedély 
megszerzésére 
irányuló eljárás 
nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet, 
régészeti 
védőövezetet vagy 
műemléki területet 
érint.

Kulturális örökség  
(műemlékek, műemléki területek 
védelme, nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek, védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyek, régészeti 
védőövezetek) védelmére kiterjedően.
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5. Minden esetben. – A természet és a táj védelmére 
vonatkozó nemzeti és közösségi 
jogi követelményeknek való 
megfelelés elbírálására vonatkozó 
feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, 
hogy az engedélyeztetni kívánt 
tevékenység, építmény, létesítmény 
megfelel-e 
a) a védett természeti értékek és 
területek megőrzése, fenntartása, 
fejlesztése, helyreállítása, kiemelt 
oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt 
közösségi jelentőségű fajok, 
továbbá élőhelytípusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, fejlesztése és 
helyreállítása, a Natura 2000 területek 
egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, 
a tájak és az egyedi tájértékek, 
valamint azok természeti 
rendszereinek, jellegzetességének, 
biológiai sokféleségének, 
természetes vagy természetközeli 
állapotának megőrzése, fenntartható 
használatának és helyreállításának 
elősegítése
jogszabályokban és az Európai 
Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusában rögzített 
követelményeinek.

6. Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten 
megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére 
irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

7. Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata, 
b) ha az eljárás során vizsgált 
beruházás vagy tevékenység 
erdő igénybevételével jár, akkor 
az a) pontban foglaltakon túl az erdő 
igénybevétel engedélyezhetőségének 
a vizsgálata.

8. Ha a tevékenység következtében 
az a környezeti elem vagy rendszer 
hatásviselő lehet, amelynek védelme 
hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan 
környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely 
elleni védelmet jogszabály  
feladat- és hatáskörébe utalja.

Ha az egységes 
környezet- 
használati engedély 
megszerzésére 
irányuló eljárás 
termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében.
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9. Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 
és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős 
módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való 
összhang tekintetében.

10. Gyorsforgalmi út esetén. A környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek 
minőségét, egészségkárosítás 
nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatára, 
lakott területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok 
véleményezésére, a talajjal, 
a szennyvizekkel, veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelmények 
érvényesítésére, az emberi használatra 
szolgáló felszíni vizek védelmére 
kiterjedően.

11. Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység 
következtében az a környezeti elem vagy 
rendszer hatásviselő lehet, amelynek 
védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti 
vagy olyan környezet- veszélyeztetés 
fordulhat elő, amely elleni védelmet 
jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út 
esetén,  
ha a környezet-
védelmi engedély 
megszerzésére 
irányuló eljárás 
nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet, 
régészeti 
védőövezetet vagy 
műemléki területet 
érint.

Kulturális örökség (műemlékek, 
műemléki területek védelme, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek, 
védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek, régészeti védőövezetek) 
védelmére kiterjedően.

12. Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal 
szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve 
tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálata.

13. Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt 
a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem 
vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata
b) ha az eljárás során vizsgált 
beruházás vagy tevékenység 
erdő igénybevételével jár, akkor 
az a) pontban foglaltakon túl az erdő 
igénybevétel engedélyezhetőségének 
a vizsgálata.
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14. Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység 
következtében az a környezeti elem vagy 
rendszer hatásviselő lehet, amelynek 
védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, 
vagy olyan környezet- veszélyeztetés 
fordulhat elő, amely elleni védelmet 
jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út 
esetén,  
ha az egységes 
környezethasználati 
engedély 
megszerzésére 
irányuló eljárás 
termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében.

15. Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési 
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű 
műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 
megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való 
összhang tekintetében.

16. Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes 
gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, 
gyógyhelyek természeti adottságainak 
és az emberi használatra szolgáló 
felszíni vizek védelmére, valamint 
a természetes gyógytényezőket érintő 
hatások vizsgálatára kiterjedően.

17. Minden esetben. A hulladékképződés megelőzését 
szolgáló intézkedéseket, 
a hulladékkezelésre vonatkozó 
jogszabályi követelmények teljesítését, 
a hulladékgazdálkodási előírások 
alapján a technológiából származó 
környezetterhelések kockázatát, 
a tevékenység végzése során képződő 
hulladék elhelyezését, a hulladék 
kezelésének megfelelőségét, 
továbbá a hulladékgazdálkodásból 
eredő környezeti kockázatokat, 
az építési vagy bontási tevékenység 
során az építési-bontási hulladékok 
kezelését, valamint a bezárt 
hulladéklerakók rekultivációjánál 
szükséges intézkedéseket.
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4. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

  A B C

1. Eljárás megnevezése Vizsgálat feltétele Szakkérdés

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet szerinti, 
– a tényfeltárásra kötelezésre, 
– a tényfeltárási terv elfogadására, 
a tényfeltárási záródokumentáció 
elbírálására, 
– az „(E) egyedi szennyezettségi 
határérték”
megállapítására, 
– a szennyezettséggel, károsodással 
kapcsolatos beavatkozás 
szükségességének megítélésére, 
– a beavatkozási terv elfogadására 
– a (D) kármentesítési célállapot 
határérték megállapítására, 
– a beavatkozás elégtelensége 
esetén annak folytatására, a további 
tényfeltárás elrendelésére, 
– a beavatkozási záródokumentáció 
elfogadásával való befejezésére, 
– a kármentesítési monitoring 
elrendelésére, 
– a kármentesítés befejezésére, 
– a kármentesítési monitoring 
záródokumentáció elbírálására 
irányuló döntése meghozatalára 
vonatkozó eljárás.

minden esetben
 
Ha hulladék jogellenes 
kezelése, elhelyezése, illetve 
elhagyása feltételezhető, 
vagy a kármentesítési 
eljárások során hulladék 
képződik.

A felszín alatti víz minőségi és 
mennyiségi védelmének, ivóvíz-, 
ásványvíz- és gyógyvízkészlet 
minőségét, egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények vizsgálata. 
A vizek állapotának megfigyelését 
biztosító monitoring tervezésének 
véleményezése. A beavatkozás 
célértékének (D) meghatározása 
a felszín alatti vizekre.
Termőföldön vagy termőfölddel 
szomszédos földrészleten megvalósuló 
tevékenység esetén vizsgálja, hogy 
a tevékenység megfelel-e, és ha igen, 
milyen feltételekkel a termőföld 
védelméről szóló törvény szerinti 
talajvédelmi kötelezettségeknek.
A szennyezés okozta 
humánegészségügyi kockázatok 
vizsgálata, a beavatkozási célérték (D) 
meghatározásának közegészségügyi 
vizsgálata.
A természetben okozott károsodások 
és azok helyreállításával kapcsolatos 
kérdések vizsgálata.
A szükséges hulladékgazdálkodási 
beavatkozás megállapításának 
kérdésében.

3. A kivitelező részére a zajterhelési 
határértékek betartása alól egyes 
építési időszakokra, valamint 
az építkezés közben előforduló, 
előre nem tervezhető, határérték 
feletti zajterhelést okozó építőipari 
tevékenységekre vonatkozó 
felmentés megadása.

minden esetben Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások vizsgálata.

4. Az egyes tevékenységek illékony 
szerves vegyület kibocsátásának 
korlátozásáról szóló rendelet alapján 
indított, a VOC diffúz kibocsátási 
határértékek betartása alóli, 
felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben Az emberi egészségre gyakorolt hatás 
vizsgálata.
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5. Az egyes tevékenységek illékony 
szerves vegyület kibocsátásának 
korlátozásáról szóló rendelet alapján 
indított, a zárt körülmények között 
nem végezhető bevonatfelviteli, 
festési tevékenységek esetében  
a VOC kibocsátási határértékek 
betartása alóli felmentés megadása 
iránti eljárás.

minden esetben Az emberi egészségre gyakorolt hatás 
vizsgálata.

5. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Felszámolási és végelszámolási eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A B C

1. Eljárás megnevezése Vizsgálat feltétele Szakkérdés

2. A felszámolási eljárás és 
a végelszámolás környezet- és 
természetvédelmi követelményeiről 
szóló kormányrendelet szerinti 
környezetvédelmi hatósági 
eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján 
hulladék képződhetett.

A szükséges hulladékgazdálkodási 
intézkedés megállapításának 
kérdésében.

3. A felszámolási eljárás és 
a végelszámolás környezet- és 
természetvédelmi követelményeiről 
szóló kormányrendelet szerinti 
környezetvédelmi hatósági 
eljárások

Ha a tevékenység védett természeti 
területet vagy értékeket, Natura 
2000 területet vagy jelölő faj 
élőhelyét érinti, vagy arra közvetlen 
kihatása van.

A szükséges természetvédelmi 
hatósági intézkedés 
megállapításának kérdésében

4. A felszámolási eljárás és 
a végelszámolás környezet- és 
természetvédelmi követelményeiről 
szóló kormányrendelet szerinti 
környezetvédelmi hatósági 
eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján 
a vizek minőségi és mennyiségi 
állapotára hatással van.

A szükséges vízügyi és a vízvédelmi 
intézkedés megállapításának 
kérdésében

6. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Levegő védelmével kapcsolatos eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A B C

1. Eljárás megnevezése Vizsgálat feltétele Szakkérdés

2. A levegő védelmével kapcsolatos 
hatósági eljárás

Ha a tevékenység során hulladékot 
használnak fel, a légszennyező 
pontforrás működtetése 
során hulladék képződik, vagy 
a levegővédelmi intézkedés 
a hulladék gyűjtése vagy kezelése 
miatt szükséges.

A tevékenység 
hulladékgazdálkodási 
megfelelőségének vizsgálata 
kérdésében.
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7. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 15. § szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatalok 
illetékességi területe

  A B

1. Megyei kormányhivatal Illetékességi terület

2. Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal 
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom 
megye, Vas megye, Zala megye

3. Fejér megyei Kormányhivatal Fejér megye, Tolna megye, Veszprém megye
4. Baranya megyei Kormányhivatal Baranya megye, Somogy megye
5. Pest megyei Kormányhivatal Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye

6. Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye

7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye

8. Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Csongrád-Csanád megye, Bács-Kiskun megye

A Kormány 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés 12. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos természetvédelmi hatóság és a területi természetvédelmi hatóság illetékessége

1. §  Országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a  továbbiakban: országos természetvédelmi hatóság) 
– kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

2. § (1) Területi természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e  bekezdésben foglalt kivétellel – a  megyei 
kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a  Pest Megyei 
Kormányhivatal jár el.

 (2) A  természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi természetvédelmi 
hatóság) különös illetékességgel az 1. melléklet szerinti esetekben jár el.

2. A Nemzeti Park Igazgatóság

3. § (1) A  nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a  természetvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A  nemzeti park 
igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI).

 (2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) Az  NPI-t az  igazgató vezeti, aki – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a  munkáltatói jogokat 

az NPI foglalkoztatottjai felett.
 (4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.

4. §  Az NPI a  természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a  természetvédelmi őrszolgálat működtetésére 
közhatalmi jogkörrel rendelkezik.
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3. Felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

5. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi 
és a  szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az  országos természetvédelmi hatóság, valamint a  területi 
természetvédelmi hatóság természetvédelmi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító 
miniszterként a miniszter gyakorolja.

 (2) Az  országos természetvédelmi hatóság, valamint a  területi természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában, valamint kizárólag 
ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott hatásköröket a  (3)  bekezdés szerinti 
esetben a miniszter gyakorolja.

 (3) Az  országos természetvédelmi hatóság, valamint a  területi természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó 
közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 
szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja.

 (4) Ha az  országos természetvédelmi hatóság vagy a  területi természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben 
kerül sor a (3) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely
a) környezetvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a  miniszter beszerzi az  környezetvédelemért 

felelős miniszter,
b) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az országos vízügyi hatóság
véleményét.

4. Természetvédelmi hatóságok kijelölése

6. § (1) A Kormány természetvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyei kormányhivatalt,
d) a fővárosi főjegyzőt,
e) a települési önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.

 (2) Természetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a  területi természetvédelmi 
hatóság jár el.

7. §  A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Tvt.) 67.  § (3)  bekezdésében foglalt 
természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.

8. § (1) Az  országos természetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, 
ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi 
természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul.

 (2) Az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében 
foglalt természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.

 (3) Fokozottan védett növényfaj esetén az  országos természetvédelmi hatóság jár el természetvédelmi hatóságként 
a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.

 (4) Fokozottan védett állatfaj esetén – ha a  védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító 
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés 
a)–k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén 
országos illetékességgel.

 (5) Az országos természetvédelmi hatóság jár el a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény 21. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.

9. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a  települési önkormányzat jegyzője, a  fővárosban a  főjegyző 
(ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt.
a) 26. § (1) és (2) bekezdésében,
b) 27. § (1) bekezdésében,
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c) 33. § (4) bekezdésében,
d) 35. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében,
e) 37. § (1)–(4) bekezdésében,
f ) 38. § (1) és (3) bekezdésében,
g) 72. § (5) bekezdésében,
h) 77. §-ában, valamint
i) 78. § (1) bekezdésében
foglalt természetvédelmi hatóságként.

 (2) Helyi jelentőségű védett fasor esetében a  jegyző jár el a  Tvt. 42.  § (5)  bekezdése szerinti természetvédelmi 
hatóságként.

10. § (1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként
a) az országos természetvédelmi hatóság,
b) a területi természetvédelmi hatóság, valamint
c) a jegyző
jár el.

 (2) Az  országos természetvédelmi hatóság természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, 
ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80.  § (1)  bekezdés a)  pontja esetén az  országos természetvédelmi hatóság egyedi határozata 

előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80.  § (1)  bekezdés b)  pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, 

károsítása, elpusztítása;
c) a Tvt. 80.  § (1)  bekezdés e)  pontja esetén az  országos természetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy 

az  országos természetvédelmi hatóságnak történő bejelentéshez kötött tevékenység engedély, bejelentés 
nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

 (3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló helyi önkormányzati rendelet, illetve 

a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80.  § (1)  bekezdés b)  pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, 

minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása;
c) a Tvt. 80.  § (1)  bekezdés c)  pontja esetén a  helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes 

megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a  védelem céljával össze nem egyeztethető 
tevékenység folytatása;

d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez vagy jegyzőnek történő bejelentéshez kötött 
tevékenység engedély, bejelentés nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

11. §  Ha a  természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú 
begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több területi természetvédelmi hatóság illetékességi 
területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az országos természetvédelmi hatóság.

12. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladat ellátására természetvédelmi hatóságként természetvédelmi őrök esetén az  NPI, önkormányzati 
természetvédelmi őrök esetében a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző jár el.

5. A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése

13. §  A Kormány az  országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként 
az NPI-t jelöli ki.

14. §  A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként az  NPI szervezetén belül működő Természetvédelmi Őrszolgálatot 
jelöli ki.
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6. A természetvédelmi hatóság eljárásában vizsgálandó szakkérdések

15. § (1) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az  országos és a  területi természetvédelmi hatóság szakkérdés 
vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a  szakhatóságként kijelölt hatóság a  természet és a  táj védelmére 
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági 
feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk 

biztosítása,
b) a közösségi és a  kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a  Natura 2000 területek egységességének 
biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a  tájak és az  egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, 
jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, 
fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése

jogszabályokban és az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített 
követelményeinek.

 (2) Ahol jogszabály környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére szakkérdés vizsgálatát írja elő, ott  
– ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatába 
a természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát is bele kell érteni.

16. §  A területi természetvédelmi hatóság a 3. mellékletében meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet 
szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

7. Az országos és területi természetvédelmi hatóság igazgatási feladatai

17. §  Az országos természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) szolgáltatja a  miniszter által kért, a  kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során 

keletkezett adatokat;
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a  miniszter felkérése alapján közreműködik 

a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
e) ellátja a továbbképzési feladatokat; és
f ) összegyűjti és az  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az  annak 

működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és 
információs rendszerekkel.

18. §  A területi természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében
a) összegyűjti és az  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az  annak 

működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és 
információs rendszerekkel;

b) adatot szolgáltat a  területi természetkárosításról a  környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetéséhez;

c) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
d) véleményezi a  kiemelt térségre és a  megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint 

területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;
e) hozzáférhetővé teszi a természet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
f ) részt vesz a természetvédelmi tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
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8. Az NPI feladatai

19. §  Az NPI állami alaptevékenysége körében
a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, 
a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi 
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos 
feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály alapján más szerv vagy természetes 
személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a  vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak 
tekintetében,

ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő 
feladatokat,

ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,
ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
af ) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

b) vezeti a  működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az  egyedi 
tájértékek nyilvántartását;

c) gondoskodik a  természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos 
adatgyűjtésről, és működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert;

d) együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;
e) közreműködik

ea) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
eb) a  természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág 

(vadászható vadfajok, fogható halfajok, az  ősi hazai háziasított állatfajok, -fajták és ezek 
génkészletei) védelmében;

f ) véleményezi a  kiemelt térségre és a  megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint 
területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

g) együttműködik a  kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban 
meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

h) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes 
személyekkel;

i) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
j) kapcsolatot tart a vízügyi és vízvédelmi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott 

vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén;
k) együttműködik a  környezetvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel, azok más jogszabályokban 

meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátásában.

9. Eljárásjogi rendelkezések

20. §  A területi természetvédelmi hatóság által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés 
vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a  döntéshez vagy a  tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete 
szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a  területi természetvédelmi hatóság 
illetékességi területén működő NPI vagy a  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság megkeresi az érintett szervet.

21. §  A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő természetvédelmi 
ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított 
személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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10. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 25. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

23. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24. §  Ez a rendelet
a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 2. cikkének, 3. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjának,
b) a természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i  

92/43/EGK tanácsi irányelv 2.  cikk (2)  bekezdésének, 3.  cikk (1)  bekezdésének, 9.  cikkének, 11.  cikkének, 
17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének,

c) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjának és 5.  cikk 
(3) bekezdésének, valamint

d) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

25. § (1) Az 1. §-ban, a 2. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 1. melléklet 1. pontjában foglalt 
táblázat A:2 mezőjében és 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A:2 és A:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész 
helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

 (2) A 2. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
 (3) A 2. § (1) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 1.1., 2.1–2.4., 3.1–3.5., 4.1–4.5., 5.2–5.6., 6.1–6.4., 7.1–7.6., 8.1–8.4., 

9.1–9.3. és 10.1–10.2. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
 (4) A 2. § (2) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
 (5) A 18. § d) pontjában és a 19. § f ) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A területi természetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A B

1. Területi természetvédelmi hatóság Különös illetékességi terület

2.
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi 
partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási 
területe
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2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség

A B

1. Területi természetvédelmi hatóság Különös illetékességi ügytípus

2. Pest Megyei Kormányhivatal

A védelemben részesülő állatfajok egyede tartásának, hasznosításának, 
bemutatásának engedélyezésére irányuló eljárás során solymászmadarak 
esetében 
[a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
17. § (2) bekezdés a) pont; 19. § (3) bekezdés]

Eredetigazolás kiállítására vonatkozó eljárás 
[a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 
6. § (4) bekezdés a) pont]

3.
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 
építményekkel, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal 
összefüggő természetvédelmi hatósági ügyek

2. melléklet a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és székhelye
 1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
 2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
 3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
 4. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
 5. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
 6. Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród
 7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
 8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
 9. Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
10. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

 II. A nemzeti park igazgatóságok működési területe
 1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe
1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből a Sajótól északra és keletre eső terület a Sajó kisvízi medrével együtt, 
kivéve
1.1.1. Berzék, 
1.1.2. Bőcs, 
1.1.3. Hernádkak, 
1.1.4. Hernádnémeti, 
1.1.5. Sajóhídvég 
települések Hernád bal parti (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó) területe,
1.1.6. Girincs, 
1.1.7. Kesznyéten, 
1.1.8. Kiscsécs, 
1.1.9. Köröm, 
1.1.10. Tiszaújváros 
települések Sajó bal parti (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó) területe,
1.1.11. Csobaj, 
1.1.12. Prügy, 
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1.1.13. Taktabáj, 
1.1.14. Taktaharkány, 
1.1.15. Taktakenéz, 
1.1.16. Taktaszada, 
1.1.17. Tiszaderzs, 
1.1.18. Tiszalúc 
települések (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó) teljes területe,
1.1.19. Tiszacsermely településnek a 7.6.1. és 7.6.1.1. pont szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó része,
1.1.20. Tiszakarád településnek a 7.6.1. és 7.6.1.2. pont szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó része.

 2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
2.1. Veszprém megye, kivéve a 6.4. pont szerint a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 
tartozó terület.
2.2. Győr-Moson-Sopron megye területén:
2.2.1. Bakonygyirót,
2.2.2. Bakonyszentlászló,
2.2.3. Fenyőfő,
2.2.4. Románd,
2.2.5. Sikátor,
2.2.6. Veszprémvarsány
települések közigazgatási területe.
2.3. Zala megye, kivéve a 10.2. pont szerint az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
2.4. Somogy megye területén:
2.4.1. Ádánd,
2.4.2. Andocs,
2.4.3. Bábonymegyer,
2.4.4. Balatonberény,
2.4.5. Balatonboglár,
2.4.6. Balatonendréd,
2.4.7. Balatonfenyves,
2.4.8. Balatonföldvár,
2.4.9. Balatonkeresztúr,
2.4.10. Balatonlelle,
2.4.11. Balatonmáriafürdő,
2.4.12. Balatonőszöd,
2.4.13. Balatonszabadi,
2.4.14. Balatonszárszó,
2.4.15. Balatonszemes,
2.4.16. Balatonszentgyörgy,
2.4.17. Balatonújlak,
2.4.18. Balatonvilágos,
2.4.19. Bálványos,
2.4.20. Buzsák,
2.4.21. Csömend,
2.4.22. Fonyód,
2.4.23. Főnyed,
2.4.24. Gamás,
2.4.25. Gyugy,
2.4.26. Hács,
2.4.27. Hollád,
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2.4.28. Kapoly,
2.4.29. Karád,
2.4.30. Kereki,
2.4.31. Kéthely,
2.4.32. Kisberény,
2.4.33. Kőröshegy,
2.4.34. Kötcse,
2.4.35. Látrány,
2.4.36. Lengyeltóti,
2.4.37. Lulla,
2.4.38. Nagyberény,
2.4.39. Nagycsepely,
2.4.40. Nikla,
2.4.41. Nyim,
2.4.42. Ordacsehi,
2.4.43. Öreglak,
2.4.44. Pusztaszemes,
2.4.45. Ságvár,
2.4.46. Sávoly,
2.4.47. Sérsekszőlős,
2.4.48. Siófok,
2.4.49. Siójut,
2.4.50. Som,
2.4.51. Somogybabod,
2.4.52. Somogymeggyes,
2.4.53. Somogysámson,
2.4.54. Somogyszentpál,
2.4.55. Somogytúr,
2.4.56. Somogyvár,
2.4.57. Szántód,
2.4.58. Szegerdő,
2.4.59. Szólád,
2.4.60. Szőkedencs,
2.4.61. Szőlősgyörök,
2.4.62. Tab,
2.4.63. Táska,
2.4.64. Teleki,
2.4.65. Tikos,
2.4.66. Torvaj,
2.4.67. Visz,
2.4.68. Vörs,
2.4.69. Zala,
2.4.70. Zamárdi
településen.

 3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
3.1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, kivéve 
3.1.1. az 1.1. pont szerint az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó,
3.1.2. a 7.6.2. és a 7.6.3. pont szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
3.2. Heves megye, kivéve a 7.4. pont szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
3.3. Nógrád megye, kivéve az 5.5. pont szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
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3.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
3.4.1. a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településen.
3.5. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
3.5.1. a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településen.

 4. DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
4.1. Baranya megye.
4.2. Somogy megye, kivéve a 2.4. pont szerint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 
tartozó terület.
4.3. Tolna megye.
4.4. Bács-Kiskun megye területén:
4.4.1. Bátmonostor,
4.4.2. Csátalja,
4.4.3. Dávod,
4.4.4. Dunafalva,
4.4.5. Hercegszántó,
4.4.6. Nagybaracska,
4.4.7. Szeremle
települések közigazgatási területe,
4.4.8. a Duna–Dráva Nemzeti Park területe
4.4.8.1. Baja, 
4.4.8.2. Érsekcsanád, 
4.4.8.3. Fajsz,
4.4.8.4. Sükösd 
településen.
4.5. Fejér megye területén:
4.5.1. a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe 
4.5.1.1. Alsószentiván, 
4.5.1.2. Cece, 
4.5.1.3. Vajta
településen.

 5. DUNA–IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
5.1. Budapest főváros.
5.2. Fejér megye, kivéve a 4.5. pont szerint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
5.3. Komárom-Esztergom megye, kivéve a 6.2. pont szerint a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó terület.
5.4. Pest megye, kivéve a 8.4. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület. 
5.5. Nógrád megye területén:
5.5.1. a Duna–Ipoly Nemzeti Park területe
5.5.1.1. Balassagyarmat,
5.5.1.2. Borsosberény,
5.5.1.3. Dejtár,
5.5.1.4. Diósjenő,
5.5.1.5. Drégelypalánk,
5.5.1.6. Hont,
5.5.1.7. Ipolyszög,
5.5.1.8. Ipolyvece,
5.5.1.9. Nagyoroszi,
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5.5.1.10. Nógrád,
5.5.1.11. Patak
településen.
5.6. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
5.6.1. a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településen.

 6. FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
6.1. Győr-Moson-Sopron megye, kivéve a 2.2. pont szerint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó terület. 
6.2. Komárom-Esztergom megye területén:
6.2.1. a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településen.
6.3. Vas megye területén:
6.3.1. a Fertő–Hanság Nemzeti Park területe 
6.3.1.1. Vámoscsalád,
6.3.1.2. Nagygeresd 
településen.
6.4. Veszprém megye területén:
6.4.1. a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településen.

 7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
7.1. Hajdú-Bihar megye.
7.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve 
7.2.1. a 8.3. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület,
7.2.2. a 3.5. pont szerint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület, 
7.2.3. az 5.6. pont szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület, 
7.2.4. a 9.2. pont szerint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület.
7.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a 3.4. pont szerint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó terület.
7.4. Heves megye területén:
7.4.1. a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe 
7.4.1.1. Kisköre,
7.4.1.2. Pély 
településen,
7.4.2. a Tisza-tó területe 
7.4.2.1. Kisköre, 
7.4.2.2. Poroszló, 
7.4.2.3. Sarud, 
7.4.2.3. Tiszanána,
7.4.2.4. Újlőrincfalva
településen.
7.5. Bács-Kiskun megye területén:
7.5.1. a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe 
7.5.1.1. Lakitelek, 
7.5.1.2. Tiszakécske,
7.5.1.3. Tiszaug 
településen.
7.6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
7.6.1. a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe
7.6.1.1. Tiszacsermely,
7.6.1.2. Tiszakarád 
településen,
7.6.2. a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma településen,
7.6.3. a Hortobágyi Nemzeti Park területe
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7.6.3.1. Ároktő, 
7.6.3.2. Négyes,
7.6.3.3. Tiszabábolna, 
7.6.3.4. Tiszavalk 
településen.

 8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
8.1. Bács-Kiskun megye, kivéve
8.1.1. a 4.4. pont szerint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület,
8.1.2. a 7.5.1. pont szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület.
8.2. Csongrád-Csanád megye területén:
8.2.1. Algyő,
8.2.2. Ásotthalom,
8.2.3. Baks,
8.2.4. Balástya,
8.2.5. Bordány,
8.2.6. Csanytelek,
8.2.7. Csengele,
8.2.8. Csongrád,
8.2.9. Dóc,
8.2.10. Domaszék,
8.2.11. Felgyő,
8.2.12. Forráskút,
8.2.13. Kistelek,
8.2.14. Mórahalom,
8.2.15. Ópusztaszer,
8.2.16. Öttömös,
8.2.17. Pusztamérges,
8.2.18. Pusztaszer,
8.2.19. Röszke,
8.2.20. Ruzsa,
8.2.21. Sándorfalva,
8.2.22. Szatymaz,
8.2.23. Szeged, kivéve a 9.3.32. pont szerint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület,
8.2.24. Tiszasziget,
8.2.25. Tömörkény,
8.2.26. Újszentiván,
8.2.27. Üllés,
8.2.28. Zákányszék,
8.2.29. Zsombó 
települések közigazgatási területe,
8.2.30. a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe 
8.2.30.1. Hódmezővásárhely, 
8.2.30.2. Mártély,
8.2.30.3. Mindszent 
településen,
8.2.31. a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településen.
8.3. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
8.3.1. Tiszasas településen a Tisza jobb partjára eső területek. 
8.4. Pest megye területén:
8.4.1. a Kiskunsági Nemzeti Park területe 
8.4.1.1. Apaj, 
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8.4.1.2. Kiskunlacháza, 
8.4.1.3. Tatárszentgyörgy
településen.

 9. KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
9.1. Békés megye.
9.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
9.2.1. a Körös–Maros Nemzeti Park területe
9.2.1.1. Kisújszállás,
9.2.1.2. Kunszentmárton,
9.2.1.3. Mesterszállás,
9.2.1.4. Mezőtúr,
9.2.1.5. Öcsöd,
9.2.1.6. Szelevény,
9.2.1.7. Tiszaföldvár,
9.2.1.8. Túrkeve
településen.
9.3. Csongrád-Csanád megye területén:
9.3.1. Ambrózfalva,
9.3.2. Apátfalva,
9.3.3. Árpádhalom,
9.3.4. Csanádalberti,
9.3.5. Csanádpalota,
9.3.6. Derekegyház,
9.3.7. Deszk,
9.3.8. Eperjes,
9.3.9. Fábiánsebestyén,
9.3.10. Ferencszállás,
9.3.11. Földeák,
9.3.12. Hódmezővásárhely, kivéve a 8.2.30. és 8.2.30.1. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó területrész,
9.3.13. Királyhegyes,
9.3.14. Kiszombor,
9.3.15. Klárafalva,
9.3.16. Kövegy,
9.3.17. Kübekháza,
9.3.18. Magyarcsanád,
9.3.19. Makó,
9.3.20. Maroslele,
9.3.21. Mártély, kivéve a 8.2.30. és 8.2.30.2. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 
tartozó területrész,
9.3.22. Mindszent, kivéve a 8.2.30. és 8.2.30.3. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó területrész,
9.3.23. Nagyér,
9.3.24. Nagylak,
9.3.25. Nagymágocs,
9.3.26. Nagytőke,
9.3.27. Óföldeák,
9.3.28. Pitvaros,
9.3.29. Szegvár,
9.3.30. Szentes, kivéve a 8.2.31. pont szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
területrész,
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9.3.31. Székkutas
települések közigazgatási területe,
9.3.32. a Körös–Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településen.

 10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Működési területe
10.1. Vas megye, kivéve a 6.3. pont szerint a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó 
terület.
10.2. Zala megye területén:
10.2.1. az Őrségi Nemzeti Park területe
10.2.1.1. Csöde,
10.2.1.2. Felsőszenterzsébet,
10.2.1.3. Magyarföld,
10.2.1.4. Szentgyörgyvölgy,
10.2.1.5. Zalalövő
településen.

3. melléklet a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

  A B C

1. Eljárás megnevezése
Vizsgálat 

feltétele
Szakkérdés

2.

A természetben okozott károsodás 
mértékének megállapításáról, valamint 
a kármentesítés szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti tényfeltárási 
terv és záródokumentáció elfogadására, 
valamint a természetben okozott 
károsodással kapcsolatos beavatkozás 
elvégzésének szükségessége 
megállapítására, a beavatkozás 
megvalósítási tervének elkészítésére és 
benyújtására való kötelezésre irányuló,  
a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével 
kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége 
esetén annak folytatásáról, a további 
tényfeltárás elrendeléséről,  
a beavatkozásnak a záródokumentáció 
elfogadásával való befejezéséről.

A természetben 
okozott károsodás 
erdőterületet érint.

A bekövetkezett kár helyreállítására 
alkalmas erdészeti beavatkozás 
megállapításának, valamint a kár 
naturáliákban meghatározható 
mértékének, a kár helyreállítására 
alkalmas talajvédelmi 
beavatkozásoknak a meghatározása 
erdővédelmi kérdésekben.

A természetben 
okozott kár 
termőföldet érint.

A kár naturáliákban meghatározható 
mértékének, termőföldre 
gyakorolt hatásának, a kár 
helyreállítására alkalmas talajvédelmi 
beavatkozásoknak a meghatározása.

A természetben 
okozott kár földtani 
közeget és a felszín 
alatti vizeket is érinti.

A szennyező anyag földtani 
közeget és/vagy felszín alatti 
vizeket érint-e, és az környezeti 
kármentesítési intézkedést igényel-e, 
és a kapcsolódó beavatkozások 
meghatározásának a kérdése.

3.

A természetvédelmi kármentesítési 
monitoringról és a természetvédelmi 
kármentesítés befejezéséről szóló döntése 
meghozatalára irányuló eljárásban.

A természetben 
okozott károsodás 
termőföldet érint.

A kár naturáliákban meghatározható 
mértékének, termőföldre 
gyakorolt hatásának, a kár 
helyreállítására alkalmas talajvédelmi 
beavatkozásoknak a meghatározása.
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4.

A természetben okozott károsodás 
mértékének megállapításáról, valamint 
a kármentesítés szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti tényfeltárási 
terv és záródokumentáció elfogadására, 
valamint a természetben okozott 
károsodással kapcsolatos beavatkozás 
elvégzésének szükségessége 
megállapítására, a beavatkozás 
megvalósítási tervének elkészítésére és 
benyújtására való kötelezésre irányuló,  
a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével 
kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége 
esetén annak folytatásáról, a további 
tényfeltárás elrendeléséről,  
a beavatkozásnak a záródokumentáció 
elfogadásával való befejezéséről, 
a kármentesítési monitoringról és 
a természetvédelmi kármentesítés 
befejezéséről szóló döntése meghozatalára 
irányuló eljárásban.

A természetben 
okozott károsodás 
hulladék jogellenes 
kezelése, elhelyezése 
vagy elhagyása miatt 
következett be.

A bekövetkezett kár helyreállítására 
alkalmas hulladékgazdálkodási 
beavatkozás megállapításának 
kérdésében.

5.
Állatkert létesítésének, működésének 
engedélyezésére irányuló eljárásában.

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges hatások felmérése,  
a higiénés és egészségvédelmi,  
a települési hulladékkal és  
a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi 
követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra vonatkozó jogszabályi 
előírások betartása kérdésében.

A takarmányhigiéniai 
követelményeknek, a takarmányokra 
és azok felhasználására 
vonatkozó szabályoknak, a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírásoknak,  
az állatvédelmi, valamint  
az állategészségügyi szabályoknak 
való megfelelés kérdésében.

6.

A különösen és közepesen veszélyes állat 
tartására, szaporítására, elidegenítésére, 
megvételére, illetve bemutatására irányuló 
engedélyezési eljárásában.

minden esetben
Az állategészségügyi és állatvédelmi 
szabályoknak való megfelelés 
kérdésében.

7.

A Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti, erdőben technikai jellegű 
sporttevékenység folytatásának 
engedélyezésére irányuló eljárás.

minden esetben
Az erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata kérdésében.
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A Kormány 626/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a külképviseletek gazdálkodásáról

A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  A külképviseletek gazdálkodására az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Ávr.) és az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet 
(a továbbiakban: Áhsz.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) E  rendelet személyi hatálya a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló kormánytisztviselőre, továbbá a külképviselet tagjára terjed ki.

 (2) A  rendelet tárgyi hatálya a  Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet Külképviseletek igazgatása cím terhére, 
a külképviseletek által és javára vállalt kötelezettségekre terjed ki.

 (3) A 8. §, a 32. § (1) és (2) bekezdése, a 35. §, a 36. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 38. § rendelkezéseit a Magyarország 
Európai Unió melletti Állandó Képviseletére is alkalmazni kell.

3. §  E rendelet alkalmazásában
 1. ellátmány: az az egy vagy több pénznemben meghatározott pénzösszeg, amelyet a kihelyező szerv havonta 

vagy rendkívüli esetben szükséges időközönként a  külképviseletek kiadásainak finanszírozása érdekében 
a  külképviselet javaslata alapján, a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő szervezeti 
egysége által jóváhagyott összegben, banki átutalással vagy diplomáciai futár útján készpénzben eljuttat 
a külképviselet részére;

 2. gazdasági asszisztens: külképviselet által foglalkoztatott házastárs vagy munkavállaló, akinek elsődleges 
feladata a  külképviselet gazdálkodását érintő adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való 
közreműködés, illetve annak támogatása;

 3. gazdasági régió: a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkárának 
javaslatára a kihelyező vezető által, a költségvetési gazdálkodás megszervezésének hatékonysága érdekében 
több külképviselet gazdálkodásának egy gazdasági egységbe szervezésével, az  egyes külképviseletek 
gazdálkodásának összevonásával kialakított gazdálkodási egység;

 4. kihelyező szerv: a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, amely az  általa foglalkoztatott 
kormánytisztviselőt tartós külszolgálat ellátására, kihelyező okirattal kihelyezi;

 5. kihelyező szerv gazdasági vezetője: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény (a továbbiakban: Áht.) 
10. § (4) bekezdésében meghatározott személy;

 6. külképviselet működtetését szolgáló előirányzat: a  külképviseletek gazdálkodásával kapcsolatban az  olyan 
előirányzatok összessége, amelyek a külképviselet alapvető működtetésével, üzemeltetésével, működtetéssel 
összefüggő kiküldetéssel kapcsolatban merülnek fel és nem tartalmazzák a  külképviseletek szakmai 
feladatellátását szolgáló előirányzatokat, valamint a más minisztériumtól áthelyezett szakdiplomata szakmai 
feladatainak ellátására biztosított előirányzatokat;

 7. külképviselet szakmai feladatellátását szolgáló előirányzat: a  külképviseletek részére, azok szakmai 
feladatellátásával kapcsolatban biztosított olyan előirányzatok összessége, amelyek a  külképviselet 
külpolitikai, külgazdasági, oktatási és kulturális diplomáciai, tudomány- vagy sportdiplomáciai és egyéb 
szakdiplomáciai feladatellátásával kapcsolatban közvetlenül merülnek fel, ideértve különösen a külképviselet 
reprezentációs tevékenységével, a  külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókkal és házastársakkal 
összefüggő előirányzatot; a  szakmai – nem működtetési célú – kiküldetésekkel kapcsolatos előirányzatot; 
továbbá a  kihelyező szerv nevében végrehajtott kommunikációval, országimázzsal, külgazdaság- és 
külkereskedelem-fejlesztéssel, ingatlanvásárlással összefüggő kötelezettségvállalásokhoz szükséges 
előirányzatot;

 8. önbizonylat: olyan kifizetési jegyzék, amelyben a  beszerző, szolgáltatást igénybe vevő személy büntetőjogi 
felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy a  külképviselet részére a  kifizetéshez számviteli bizonylat 
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beszerzése nem volt lehetséges vagy a kiállított bizonylat a magyarországi szabályozástól jelentősen eltérő 
adattartalommal bírt;

 9. realizált árfolyam-különbözet: a  külföldi pénzértékre vonatkozó kötelezettséghez, követeléshez kapcsolódó, 
a  pénzügyi teljesítés során – az  Áhsz. 17.  melléklet 4.  pontjával összhangban lévő – számviteli politikában 
meghatározott időszakonként elszámolt realizált árfolyamveszteség, illetve árfolyamnyereség;

10. rendkívüli pénztárellenőrzés: a  külképviselet vezetőjének – gazdasági régió működése esetén a  regionális 
gazdasági igazgatónak – utasítására legalább félévente elrendelt, a  pénztárellenőr által végrehajtott 
rendkívüli, váratlan és átfogó ellenőrzés;

11. rendszeres pénztárellenőrzés: a  külképviseleten a  gazdálkodással összefüggő analitikus nyilvántartások, 
a  nyilvántartásokat alátámasztó számviteli bizonylatok, bankkivonatok, a  pénztárban kezelt készpénz, 
készpénzt helyettesítő eszközök, egyéb eszközök, előlegek ellenőrzése, pénztári egyenlegek és 
bankszámlaegyenlegek számszaki tételes összevetése, valamint a  gazdasági eseményekkel kapcsolatban 
a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítési igazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás 
jogszabályszerűségének munkafolyamatba épített, a pénztárellenőr általi ellenőrzése.

II. FEJEZET
A KÜLKÉPVISELET GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A külképviselet gazdálkodásának keretszabályai

4. §  Ha a  külképviselet nem gazdasági régió részeként működik, akkor a  külképviselet gazdálkodási szempontból 
a  központi költségvetésnek a  kihelyező szerv által irányított költségvetési fejezetébe tartozó, önálló címbe sorolt 
előirányzat terhére, a kihelyező szerv által a számára biztosított előirányzati keretből gazdálkodó, a kihelyező szerv 
által irányított, felügyelt, ellenőrzött és beszámoltatott, szervezeti besorolása szerint a kihelyező szerv osztályaként 
működő szerv.

5. §  Ha egyes külképviseletek gazdálkodása egy gazdasági régióba kerül összevonásra, akkor a  gazdasági régió 
gazdálkodási szempontból a  központi költségvetésnek a  kihelyező szerv által irányított költségvetési fejezetébe 
tartozó, önálló címbe sorolt előirányzat terhére, a  kihelyező szerv által a  számára biztosított előirányzati keretből 
gazdálkodó, a kihelyező szerv által irányított, felügyelt, ellenőrzött és beszámoltatott, szervezeti besorolása szerint 
a  kihelyező szerv osztályaként működő szerv. Gazdasági régió működése esetén a  gazdasági régióhoz tartozó 
külképviseletek, mint a  gazdasági régió részei – a  külképviselet szakmai feladatellátását szolgáló előirányzat 
kivételével – önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkeznek.

6. § (1) A  külképviselet a  kihelyező szerv által jóváhagyott és biztosított előirányzati kerettel – az  e  rendeletben foglalt 
szabályok figyelembevételével, amennyiben nem része gazdasági régiónak – önállóan gazdálkodik. A külképviselet 
gazdálkodása az  előirányzati kerete tervezése és felhasználása, az  ellenőrzés, a  finanszírozás, az  adatszolgáltatás 
és a  beszámolás, illetve a  külképviselet működtetése tekintetében kiterjed mindarra, amit jogszabály nem utal 
a kihelyező szerv hatáskörébe.

 (2) A külképviselet javaslatának kikérésével a kihelyező szerv látja el
a) a külképviseletek költségvetése tervezésével, az előirányzat tekintetében az elemi költségvetés elkészítésével, 

az egyes külképviseletek által felhasználható előirányzati keret meghatározásával kapcsolatos feladatokat és 
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az előirányzat megváltoztatásával kapcsolatos feladatokat;

b) a külképviselet létszámgazdálkodását, valamint illetmény- és bérgazdálkodását;
c) a külképviselet elhelyezését szolgáló ingatlan megszerzésével, vagyonkezelésével, hasznosításával és 

elidegenítésével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat;
d) a külképviseletekre irányadó egységes számviteli politika meghatározását, valamint az  előirányzat 

tekintetében a  felhasználási terv, az  időközi költségvetési jelentés, az  időközi mérlegjelentés és az  éves 
költségvetési beszámoló elkészítését.

 (3) A  gazdasági régióba sorolt külképviseletek tekintetében az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokat 
– az e rendeletben meghatározott eltéréssel – a gazdasági régió látja el. A gazdasági régiót a regionális gazdasági 
igazgató vezeti.
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 (4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti feladatok tekintetében a  gazdasági szervezetre az  Ávr. 9.  § (3)  bekezdését 
alkalmazni kell, azzal, hogy a  külképviselet önálló gazdálkodásában részt vevő és a  külképviselet állományába 
tartozó személyek, valamint a  kihelyező szerv által a  (2)  bekezdés szerinti feladatok ellátásában részt vevő és 
a  kihelyező szerv állományába tartozó személyek feladat- és hatáskörét, helyettesítési rendjét, kapcsolattartási 
szabályait és a  munkafolyamatok leírását az  Ávr. 13.  § (5)  bekezdése szerint a  külképviseletre kiterjedő hatállyal 
a  külképviselet-vezető vagy gazdasági régió működése esetén a  gazdasági régióra kiterjedő hatállyal a  regionális 
gazdasági igazgató által kiadott, a  külképviselet vagy a  gazdasági régió gazdálkodási rendjéről szóló belső 
utasításában kell szabályozni.

 (5) A  külképviseleten gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek feladat- és hatáskörét, valamint aláírásmintáját 
a (4) bekezdésben meghatározott utasítás tartalmazza.

 (6) A  külképviselet (4)  bekezdésben meghatározott utasításában a  gazdálkodási jogköröket gyakorló személyekről és 
aláírásmintájukról – elektronikus aláírás alkalmazása esetén a használt tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz 
kapcsolódó tanúsítvány nyilvános adatairól – naprakész nyilvántartást vezet.

7. § (1) A külképviselet forintban és más pénznemben történő pénzgazdálkodást folytat.
 (2) A  pénzügyi ellenjegyzés, a  kötelezettségvállalás, a  teljesítés igazolása, az  érvényesítés és az  utalványozás, 

a  kötelezettségek, egyéb sajátos elszámolások, a  követelések és a  pénzügyi teljesítés bizonylatai rögzítése és 
kiállítása forintban és más pénznemben történik.

 (3) A forinttól eltérő más pénznemben történő kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak összegét 
a kötelezettségvállalás dokumentuma pénzügyi ellenjegyzésének napján,
a) a  devizában kiállított számviteli bizonylat esetén annak összegét a  számviteli bizonylat kiállításának 

időpontjában érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani,

b) az MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell euróra átváltani, és azt követően forintra átszámítani, vagy

c) – ha az  a) és b)  pontok szerinti átszámítás nem alkalmazható – az  Áhsz. 20.  § (4)  bekezdésében foglaltak 
szerint kell eljárni.

 (4) A  kötelezettségvállalás nyilvántartási bizonylatán és az  utalványlapon a  forintösszeget, más devizaösszeget, 
valamint az alkalmazott árfolyamot fel kell tüntetni.

 (5) Ha az eltérő időzónák miatt a tárgynapra az MNB még nem tett közzé hivatalos devizaárfolyamot, úgy a tárgynapot 
megelőző napi MNB devizaárfolyamot kell használni.

8. § (1) A külképviselet vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
 (2) A  külképviselet gazdálkodása során köteles tiszteletben tartani és betartani a  fogadó állam jogszabályait, így 

különösen az  adózására és a  külképviseletek által foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 
jogszabályait.

 (3) A  külképviselet – ha jogszabály vagy a  Kormány egyedi határozata eltérően nem rendelkezik – gazdálkodása 
során – ide nem értve a  32.  § (1)–(4)  bekezdésében foglaltakat – hitel- vagy kölcsönjellegű ügyletet nem köthet, 
más tartozásáért kezességet nem vállalhat, tartozást és teljesítést nem vállalhat át, tartozást nem vállalhat el, ingó 
és ingatlanvagyonra zálogjogot vagy más terhet nem alapíthat, pénzügyi befektetési szolgáltatást nem végezhet, 
valamint nem vehet igénybe.

9. § (1) A  külképviseletek gazdálkodási rendjére vonatkozó részletes szabályokat a  kihelyező szerv belső szabályzatban 
állapítja meg.

 (2) A  6.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott feladatokkal összefüggő, a  fogadó állam jogi és gazdálkodási 
környezetétől függő, az  egyes külképviseletek gazdálkodási rendjére vonatkozó különös szabályokat a  6.  § 
(4) bekezdésében meghatározott utasítás szabályozza.

2. A külképviselet gazdálkodásában részt vevők és jogköreik

10. § (1) A külképviselet gazdálkodásában részt vesz
a) a regionális gazdasági igazgató;
b) a külképviselet-vezető;
c) az első beosztott diplomata vagy első beosztott konzul;
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d) a  külföldi magyar kulturális intézetet (a  továbbiakban: kulturális intézet) vezető kulturális intézetigazgató 
(a továbbiakban: intézetigazgató);

e) a szakmai kerettel rendelkező szakdiplomata;
f ) a gazdasági vezető;
g) a gazdasági felelős;
h) a gazdasági ügyintéző;
i) a gondnok;
j) a hivatalsegéd;
k) a gépkocsivezető
tartós külszolgálati munkakört betöltő, valamint a  pénztárellenőri vagy helyettes pénztárellenőri kiegészítő 
feladatkört ellátó (a továbbiakban: pénztárellenőr), tartós külszolgálatra kihelyezett személy.

 (2) A külképviselet gazdálkodásában részt vesz továbbá
a) a gazdasági asszisztens;
b) a gondnok;
c) a karbantartó;
d) a hivatalsegéd;
e) a külképviseleti gépkocsivezető
munkakört betöltő, külképviselet által foglalkoztatott házastárs vagy munkavállaló.

11. § (1) A külképviselet-vezető a gazdálkodás vonatkozásában felelős
a) a külképviselet gazdálkodásának jogszabályban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközben foglaltaknak 

megfelelő megszervezéséért, irányításáért, szabályozásáért, felügyeletéért, ellenőrzéséért, valamint 
a költséghatékony gazdálkodás feltételeinek biztosításáért;

b) a  rendkívüli pénztár- és egyéb dokumentum-ellenőrzés év közben legalább félévente egy alkalommal 
történő elvégeztetéséért;

c) a pénztárellenőri feladatok ellátásáért, ha nem kerül külön pénztárellenőr kijelölésre;
d) a külképviselet humánerőforrásaival, költségvetésikeret-előirányzataival, pénzeszközeivel, illetve vagyonával 

történő szabályszerű, költséghatékony gazdálkodásért;
e) a  külképviselet üzemeltetésében álló, állami tulajdonban lévő vagy bérelt ingatlan állagmegóvásáért és 

folyamatos karbantartásáért;
f ) a  külképviselet gazdálkodásában részt vevő, 10.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti személyek munkaköri 

leírásainak elkészítéséért, naprakészen tartásáért;
g) a  kihelyezett és vele együtt az  állomáshelyen tartózkodó, a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról 

szóló 2016. évi LXXIII.  törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozó egészségügyi 
ellátásához kapcsolódó térítések normatív utasításban foglalt elszámolási rendjének ellenőrzéséért;

h) gazdálkodással kapcsolatos szabálytalanság észlelése esetén, annak megszüntetése érdekében a szükséges 
intézkedések haladéktalan megtételéért és a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő 
helyettes államtitkárának egyidejű írásbeli értesítéséért, valamint fegyelmi eljárás kezdeményezéséért;

i) a gazdasági vezető, annak hiányában a gazdasági felelős munkájának közvetlen irányításáért, felügyeletéért, 
ellenőrzéséért;

j) a külképviselet gazdálkodására vonatkozó egyedi kihelyező szervi utasítások végrehajtásáért, betartatásáért;
k) a külképviselethez rendelt gépjárművek üzemeltetéséért, karbantartásáért, állagmegóvásáért;
l) a  járandóságokra való jogosultság ellenőrzéséért, amely magába foglalja a  jelenléti ívek és mellékletei 

ellenőrzését és aláírással történő hitelesítését, a  kihelyezett kormánytisztviselő hozzátartozója jogcímén 
fennálló deviza-illetménypótlék és költségtérítés jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat, 
valamint az iskolalátogatási igazolások bekérettetését, azok megtételének ellenőrzését;

m) a  külképviseletekre vonatkozó tűz- és munkavédelmi, valamint munkabiztonsági előírások betartásáért és 
betartatásáért;

n) a külképviselet egyedi tűz- és munkavédelmi szabályzatának – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium munkavédelmi, valamint tűzvédelmi szabályzatáról szóló normatív utasítással összhangban 
történő – elkészítéséért, felülvizsgálatáért és

o) a  külképviselet tagja számára a  tartós külszolgálati munkakör átvételekor és munkába lépéskor, illetve 
az  előírásoknak megfelelő rendszerességgel történő, a  külképviseletre érvényes tűz- és munkavédelmi 
szabályokról szóló oktatás megtartatásáért.
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 (2) Ha a külképviselet nem gazdasági régió részeként működik, és a külképviseletnek nincs gazdasági vezetője, az első 
beosztott diplomata, illetve az  első beosztott konzul felel a  gazdasági felelős munkájának közvetlen irányításáért, 
felügyeletéért, ellenőrzéséért, ha a  külképviselet vezetője ezt a  jogkört a  tartós külszolgálati munkaköri leírásban 
rögzítve írásban átruházta rá. A  külképviselet vezetője az  első beosztott diplomatán vagy az  első beosztott 
konzulon, valamint a  gazdasági munkatárson kívül a  külképviselet más tagjára a  gazdálkodással kapcsolatban 
őt  megillető jogköreit vagy azok meghatározott részét nem ruházhatja át. A  külképviselet gazdálkodása 
tekintetében a  külképviselet vezetője és az  első beosztott diplomata vagy első beosztott konzul egymást 
helyettesítik.

12. § (1) Ha a külképviselet gazdasági régió részeként működik, a 11. § (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott feladatok 
ellátásáért a regionális gazdasági igazgató felelős az egész gazdasági régió tekintetében.

 (2) A regionális gazdasági igazgató szakmai munkavégzését a kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő 
helyettes államtitkára, a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő szervezeti egységen keresztül 
közvetlenül irányítja.

 (3) A regionális gazdasági igazgató
a) közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi az  illetékességi körébe tartozó gazdasági régióhoz tartozó 

vagyonnal (különösen pénzeszközök, értékek, tárgyi eszközök, ingó, ingatlanvagyon) történő gazdálkodást, 
üzemeltetést;

b) támogatja a gazdasági régióhoz tartozó külképviseletek szakmai feladatellátását;
c) felelős az  irányítása és felügyelete alatt működő gazdasági régió szabályszerű, hatékony és gazdaságos 

működéséért;
d) közvetlenül irányítja és felügyeli a  gazdasági régióhoz tartozó külképviseleteken a  gazdálkodási és 

üzemeltetési feladatokat ellátó kihelyezettek, valamint a  külképviselet által foglalkoztatott házastársak és 
munkavállalók tevékenységét; és

e) felelős – a  10.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontja kivételével – a  külképviselet gazdálkodásában részt vevők 
munkaköri leírásainak elkészítéséért, aktualizálásáért.

 (4) A regionális gazdasági igazgatót akadályoztatása esetén a kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő 
szervezeti egység által a  munkaköri leírásában a  regionális gazdasági igazgató helyettesítésével megbízott 
gazdasági vezető, annak hiányában gazdasági felelős helyettesíti.

 (5) A  regionális gazdasági igazgató, valamint a  helyettesítés idejére a  regionális gazdasági igazgató helyettesítésével 
megbízott gazdasági vezető, vagy a  gazdasági felelős önálló kiadmányozási jogkörrel rendelkezik a  hatás- és 
felelősségi körébe tartozó feladatok tekintetében.

 (6) Ha a  gazdasági régióban nincsen a  regionális gazdasági igazgató helyettesítésével megbízott kihelyezett, úgy 
a  régióhoz tartozó külképviseletek tekintetében a  gazdálkodási feladatok irányítását az  érintett külképviselet-
vezetők, együttes távollétük esetén, az  első beosztott diplomaták, első beosztott konzulok látják el, amely során 
a gazdálkodási ügyekkel kapcsolatban kiadmányozási jogkört gyakorolnak.

13. § (1) A  külképviselet gazdálkodásának összetettségére, a  külképviselet tagjainak létszámára, a  külképviselet által 
kezelt állami tulajdonú ingatlanok méretére és egyéb, a  gazdálkodást befolyásoló körülményekre figyelemmel 
a  külképviselet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a  külképviselet vezetőjének, vagy gazdasági régió 
működése esetén a regionális gazdasági igazgató közvetlen irányításával gazdasági vezető látja el.

 (2) A  külképviselet gazdasági vezetője tevékenysége ellátása során szervezi, irányítja és ellenőrzi a  külképviselet 
gazdálkodási feladatait. A  kihelyező szerv döntése alapján munkáját gazdasági felelős, gazdasági ügyintéző, 
gazdasági asszisztens, valamint adminisztratív technikai személyzet is segítheti. A  külképviselet gazdasági 
vezetője látja el a gazdasági felelős, a gazdasági ügyintéző, valamint a gazdasági asszisztens munkakörébe tartozó 
feladatokat is, ha ezen munkakörök nem kerülnek betöltésre.

 (3) A külképviselet gazdasági vezetője felel a külképviselet vezetője vagy gazdasági régió működése esetén a regionális 
gazdasági igazgató által meghatározott szakmai feladatok gazdálkodási, technikai, logisztikai ellátásáért. 
A  külképviselet gazdasági vezetője irányítja, felügyeli és ellenőrzi a  külképviselet gazdálkodásában részt vevő 
10.  § (1)  bekezdés g) és k)  pontjában, valamint a  10.  § (2)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott személyek 
tevékenységét.

 (4) A  külképviselet gazdasági vezetője a  hatáskörébe tartozó ügyekben folyamatosan kapcsolatot tart a  helyi 
hatóságokkal és közigazgatási szervekkel.
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 (5) A külképviselet gazdasági vezetője felel
a) az időszakos adatszolgáltatásért az előirányzat-felhasználás állapotáról a kötelezettségvállalók és a kihelyező 

szerv felé;
b) a  külképviselet költségvetési keret kiemelt előirányzatait nem képező, a  kihelyező szerv külképviseletek 

igazgatása költségvetése terhére folyósított pénzeszközök szabályszerű felhasználásáért és szükség szerinti 
elszámolásáért;

c) a  gyermeknevelési költségtérítésre való jogosultságot alátámasztó iskolalátogatási igazolások, valamint 
a devizailletmény-pótlékra való jogosultságot igazoló távolléti nyilatkozatok nyilvántartásáért, valamint

d) a  tartós külszolgálati munkaköri leírásában rögzítettek szerint a  külképviselet gazdálkodásában részt 
vevők – vagy azok egy részének, valamint a  Külszoltv. 2.  § 15. és 16.  pontja szerint foglalkoztatottak – 
munkavégzésének irányításáért, felügyeletéért.

14. §  A gazdasági felelős felel mindazon, a külképviselet gazdálkodásához kapcsolódó tevékenység ellátásáért, amelyeket 
e  rendelet más személy feladatkörébe nem utal. A  külképviselet gazdasági felelőse ellátja a  gazdasági vezető, 
valamint a gazdasági asszisztens munkakörébe tartozó feladatokat is, ha ezen munkakörök nem kerülnek betöltésre.

15. §  A gazdasági ügyintéző felel
a) a külképviselet házipénztárának kezeléséért;
b) a banki átutalások teljesítéséért és a külképviselet folyószámláinak kezeléséért;
c) a  27.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételekkel a  pénzügyi ellenjegyzői, érvényesítői feladatkörök 

ellátásáért;
d) a külképviselet pénzügyi nyilvántartásának naprakész vezetéséért és rögzítéséért;
e) a jogszabályban előírt nyilvántartások naprakész vezetéséért;
f ) a külképviselet leltárfelelősi és leltárkezelési, -nyilvántartási feladatainak ellátásáért;
g) a  beszerzések és közbeszerzések lebonyolításában történő közreműködésért, ennek keretében különösen 

a szükséges árajánlatok begyűjtéséért és
h) a  regionális gazdasági igazgató, a  külképviselet gazdasági vezetője, illetve a  gazdasági felelős munkájának 

támogatásáért.

16. § (1) A  pénztárellenőr és a  pénztárellenőr-helyettes a  külképviselet vezetőjének és – gazdasági régió működése 
esetén – a  regionális gazdasági igazgatónak együttes javaslata alapján a  kihelyező vezető által írásban kijelölt, 
a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett beosztott diplomata.

 (2) A pénztárellenőrt távollétében a pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkört ellátó kihelyezett (a továbbiakban: 
pénztárellenőr-helyettes) helyettesíti.

 (3) A  pénztárellenőr és a  pénztárellenőr-helyettes hiánya, illetve együttes akadályoztatása esetén a  pénztárellenőri 
feladatokat a  külképviselet vezetője, vagy a  külképviselet-vezető hiányában a  gazdasági régió működése esetén 
a regionális gazdasági igazgató látja el.

 (4) A  pénztárellenőri és a  pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkör betöltésének feltétele a  pénztárellenőri 
feladatok ellátásához kapcsolódó, a kihelyező szerv által szervezett oktatáson való részvétel és az ahhoz kapcsolódó 
vizsga legalább „megfelelt” eredménnyel történő teljesítése.

 (5) A  pénztárellenőri és a  pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkörök önálló munkakörként nem láthatók  el. 
A  pénztárellenőri és a  pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkört, illetve annak ellátási kötelezettségét 
az érintett kihelyező okiratában és munkaköri leírásában rögzíteni kell.

 (6) A  pénztárellenőr – akadályoztatása esetén a  pénztárellenőr-helyettes – felel a  rendszeres és a  rendkívüli 
pénztárellenőrzés végrehajtásáért.

 (7) A  pénztárellenőr – akadályoztatása esetén a  pénztárellenőr-helyettes – a  rendszeres pénztárellenőrzés során 
legalább havonta írásbeli nyilatkozatot készít. A  pénztárellenőr – akadályoztatása esetén a  pénztárellenőr-
helyettes  – pénzügyi eltérés esetén jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodás 
felügyeletét ellátó szervezeti egység részére azonnal felterjeszti.

 (8) A  pénztárellenőr legalább félévente előre be nem jelentett, a  külképviselet-vezető, gazdasági régió esetén 
a  regionális gazdasági igazgató által elrendelt időpontban rendkívüli pénztárellenőrzést végez, mely során 
a rendszeres pénztárellenőrzés elvégzésén túl
a) elrendeli az ellenőrzés időpontja szerinti pénztárzárást és a banki egyenlegek egyeztetését,
b) ellenőrzi az elszámolásra kiadott előlegek szabályszerű kezelését,
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c) gondoskodik a rendszeres pénztárellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról,
d) véletlenszerű mintavétellel ellenőrzi a  tárgyi eszközök nyilvántartását, ennek keretében legalább három 

leltárkörzetre kiterjedően teljes körű ellenőrzést végez,
e) véletlenszerű mintavétellel ellenőrzi a készletek nyilvántartását,
f ) tételesen ellenőrzi a  gazdálkodáshoz és a  konzuli tevékenységhez kapcsolódó pénzkezelést és a  szigorú 

számadás alá vont bizonylatokat, a bizonylati rend és fegyelem megtartását,
g) gondoskodik a biztonsági pénzkészlet ellenőrzéséről, valamint
h) a  megelőző pénztárellenőrzéstől számított időszakra vonatkozóan tételesen ellenőrzi a  hozzátartozói 

nyilatkozatok, iskolalátogatási nyilatkozatok meglétét.
 (9) Gazdasági régió működése esetén a  rendszeres pénztárellenőri, valamint a  rendkívüli pénztárellenőrzés során 

a  (8)  bekezdés c)  pontjában meghatározott ellenőrzési feladatokat, valamint a  (8)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott bankszámlákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat kizárólag a  gazdasági régió központjában 
feladatot ellátó pénztárellenőr végezheti el.

 (10) A  külképviselet részeként működő, önálló költségvetéssel és vezetéssel nem rendelkező nem önálló külképviselet 
(a  továbbiakban: nem önálló külképviselet) esetében a  pénztárellenőrzést elrendelő vezető döntése alapján 
a  pénztárellenőrzés az  irányítást ellátó külképviselet pénztárellenőrzésével összevontan is elvégezhető, amely 
során a nem önálló külképviselet helyszíni pénztárellenőrzése csak évente egy alkalommal kötelező. Ha nem kerül 
sor helyszíni ellenőrzésre, úgy a  szükséges iratok postai, elektronikus vagy online úton, audiovizuális eszközök 
igénybevételével is bekérhetők, bemutathatók. Az  online ellenőrzés felvétele előzetes tájékoztatást követően 
rögzíthető.

17. § (1) A gondnok
a) ellátja a  külképviseleti ingatlanok és ingóságok rendeltetésszerű működtetésével, karbantartásával és 

javításával kapcsolatos feladatokat;
b) ellátja a tárgyi eszközök leltározásával, selejtezésével kapcsolatos feladatokat;
c) vezeti a készletekkel, eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat;
d) a feladatkörét érintően közreműködik a beszerzések lebonyolításában;
e) feladatkörét érintően irányítja, felügyeli a külképviselet szerződéses külső szolgáltatóinak tevékenységét; és
f ) feladatkörét érintően irányítja, felügyeli a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókat, házastársakat.

 (2) A  gondnok tartós külszolgálati munkakört elláthatja a  Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett, valamint 
a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló is.

18. § (1) A karbantartó
a) ellátja a  külképviseleti ingatlanok és ingóságok rendeltetésszerű működtetésével, karbantartásával és 

javításával kapcsolatos feladatokat;
b) feladatkörét érintően irányítja, felügyeli a külképviselet szerződéses külső szolgáltatóinak tevékenységét; és
c) a feladatkörét érintően közreműködik a beszerzések lebonyolításában.

 (2) Karbantartó munkakört a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló tölthet be.

19. § (1) A hivatalsegéd
a) ellátja a külképviselet beszerzési feladatait;
b) ellátja a  külképviseleti ingatlanok és ingóságok rendeltetésszerű működtetésével, karbantartásával, 

javításával és takarításával kapcsolatos feladatokat;
c) feladatkörét érintően irányítja, felügyeli a külképviselet szerződéses külső szolgáltatóinak tevékenységét;
d) részt vesz a tárgyi eszközök leltározásával, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásában;
e) vezeti a készletekkel, eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat; és
f ) részt vesz a külképviselet rendezvényeivel, delegációival kapcsolatos feladatok ellátásában.

 (2) A  hivatalsegéd tartós külszolgálati munkakört elláthatja a  Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett, 
valamint a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló is.

20. § (1) A gépkocsivezető, külképviseleti gépkocsivezető
a) ellátja a  külképviseleti gépjárművek rendeltetésszerű működtetésével, karbantartásával, javításával, 

takarításával kapcsolatos feladatokat;
b) ellátja külképviseleti garázs működtetésével, takaríttatásával, takarításával kapcsolatos feladatokat;
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c) a feladatkörét érintően közreműködik a beszerzések lebonyolításában; és
d) részt vesz a külképviselet rendezvényeivel, delegációival kapcsolatos feladatok ellátásában.

 (2) A  gépkocsivezető tartós külszolgálati munkakört elláthatja a  Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett, 
valamint a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló is.

21. § (1) A  külképviselet vezetője – gazdasági régió működése esetén a  regionális gazdasági igazgató – a  külképviselet 
gazdálkodásában részt vevők egyes feladat- és felelősségi körei között a  kihelyező szerv külképviseletek 
gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkárának előzetes engedélyével, az  érintett külképviselet vagy 
gazdasági régió gazdálkodását befolyásoló körülmények és a  munkatársak végzettségének, képzettségének 
figyelembevételével, a gazdálkodási folyamatok racionalizálása céljából átcsoportosítást hajthat végre, feladatokat 
vonhat össze.

 (2) A  külképviselet vezetője, gazdasági régió működése esetén a  regionális gazdasági igazgató a  külképviseleten 
befizetett bevételek, illetve kiadások kezelésének érdekében pénzkezelési feladatkörrel bízhatja meg a külképviselet 
bármely tagját, ha ez  a  munkaköri leírásában szerepel. A  pénzkezelőt a  vonatkozó jogszabályokban előírt 
kártérítési és fegyelmi felelősség terheli. Külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló abban az esetben bízható 
meg pénzkezelési feladatkörrel, ha a  fogadó állam vonatkozó jogszabálya alapján a  pénzkezelő az  elszámolási 
kötelezettséggel átvett pénzeszközökben bekövetkezett hiány esetén vétkességére tekintet nélkül a  teljes hiányt 
köteles megtéríteni.

 (3) A  külképviselet vezetője, gazdasági régió működése esetén a  regionális gazdasági igazgató a  külképviseleti 
raktárkészletek kezelésének érdekében raktárkezelési feladatkörrel bízhatja meg a  külképviselet bármely tagját, 
ha  ez  a  munkaköri leírásában szerepel. A  raktárkezelőt a  vonatkozó jogszabályokban előírt leltár-, kártérítési és 
fegyelmi felelősség terheli. A  külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló abban az  esetben bízható meg 
raktárkezelési feladatkörrel, ha a  fogadó állam vonatkozó jogszabálya alapján a  raktárkezelő az  elszámolási 
kötelezettséggel átvett raktárkészletekben bekövetkezett hiány esetén vétkességére tekintet nélkül a  teljes hiányt 
köteles megtéríteni.

 (4) A  külképviselet gazdálkodását a  külképviselet tagjai közül a  külképviselet vezetője – gazdasági régió működése 
esetén a regionális gazdasági igazgató –, valamint a pénztárellenőr és a pénztárellenőr-helyettes jogosult és köteles 
ellenőrizni.

III. FEJEZET
A KÜLKÉPVISELET GAZDÁLKODÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

3. Az előirányzati keret megállapítása és rendelkezésre bocsátása

22. § (1) Az  előirányzati keretet a  külképviselet várható kiadásaira figyelemmel a  kihelyező szerv külképviseletek 
gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkára állapítja meg és a  külképviseletek gazdálkodásának felügyeletéért 
felelős szervezeti egység veszi nyilvántartásba, a  külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén 
a regionális gazdasági igazgató javaslatának figyelembevételével.

 (2) Ha a kihelyező szerv az előirányzati keretet a költségvetési év január 1-jéig nem állapítja meg, akkor a költségvetési 
évet megelőző évre a külképviselet részére jóváhagyott eredeti költségvetési keret alapján
a) a személyi jellegű kiadások tekintetében az eredeti előirányzati keret 70%-áig, a személyi jellegű kiadásokon 

belül a  külképviselet állományába tartozó, Külszoltv. 2.  § 15. és 16.  pontja szerinti személyek tekintetében 
az eredeti előirányzati keret 100%-áig,

b) a dologi kiadások tekintetében az  eredeti előirányzati keret 85%-áig, a  dologi kiadásokon belül 
az ingatlanbérleti díj tekintetében az eredeti előirányzati keret 100%-áig,

c) beruházás, felhalmozás tekintetében az eredeti előirányzati keret 20%-áig
terjedő mértékben vállalható kötelezettség.

23. § (1) Az  előirányzati keret a  költségvetési év során előirányzat-módosítással növelhető, illetve csökkenthető, 
ha szükségessé válik a közfeladatok változásával kapcsolatban, jelentős árfolyamváltozás, megtakarítási intézkedés 
hatására, illetve kihelyező szerv egyéb döntése alapján.

 (2) A  külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén a  regionális gazdasági igazgató jogosult az  előirányzati 
keret kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának a  kihelyező szerv felé történő kezdeményezésére. 
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Az előirányzati keret kiemelt előirányzatokon belüli, a rovatok közötti átcsoportosítását a költségvetési előirányzatok 
vezetéséért felelős személy kezdeményezésére a  külképviselet-vezető, vagy gazdasági régió működése esetén 
a regionális gazdasági igazgató hagyja jóvá, és kihelyező szerv hajtja végre.

 (3) A  külképviseletek bevételei – a  szponzori bevételek kivételével – a  kihelyező szerv bevételeit képezik, azok 
a  külképviselet előirányzati keretét nem növelik, azok felhasználására a  külképviselet saját hatáskörben 
nem jogosult.

24. § (1) A  kihelyező szerv az  előirányzati keretet időszakonként, forintban vagy más pénznemben, az  előirányzat-
felhasználási keretszámlája terhére a külképviselet 32. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlájára történő átutalással, 
ellátmányként bocsátja a külképviselet rendelkezésére.

 (2) Ha az  adott országban a  biztonságos számlamozgásokat veszélyeztető helyzet áll fenn vagy alakul ki, a  kihelyező 
szerv a  külképviselet finanszírozását a  kihelyező szerv előzetes írásos engedélye alapján készpénz diplomáciai 
futár – szükséges időszakonként történő – igénybevételével történő kiszállításával, vagy közvetítő külképviselet 
bevonásával biztosíthatja.

4. Az előirányzati keret felhasználása

25. § (1) A  külképviselet vagy gazdasági régió – az  idő- és feladatarányos gazdálkodás elvének szem előtt tartásával – 
a  külképviselet működtetését szolgáló előirányzati kerettel úgy gazdálkodik, hogy a  külképviselet működtetését 
szolgáló előirányzati keret felhasználása egyenletes és kiszámítható legyen.

 (2) Az  Ávr. 53.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően, az  Ávr. 57.  § (3)  bekezdésében foglaltak alapján 
a  kétszázezer forintot el nem érő kifizetés teljesítéséhez is szükséges a  teljesítés igazolása. Az  előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás nélküli kifizetések esetében, ha a pénzügyi fedezet meglétét az érvényesítő fedezet hiányában 
nem igazolja, a pénzügyi felelősség a kifizetőt terheli.

 (3) Ha a  kötelezettségvállalásra forinttól eltérő más pénznemben kerül sor, a  kötelezettségvállalás összegét a  7.  §  
(3)–(5)  bekezdése alapján kell forintra átszámítani, és a  kötelezettségvállalást forintösszegben kell az  Ávr. 56.  §-a 
alapján vezetett nyilvántartásban rögzíteni, illetve ha a  kötelezettségvállalás nem elektronikus dokumentumban 
kerül rögzítésre, akkor a forintösszeget a kötelezettségvállalás eredeti dokumentumán kell feltüntetni.

 (4) A  kötelezettségvállalás nem magyar nyelven kiállított dokumentumához, ingatlan adásvételi szerződés esetében 
teljes körű, hiteles, egyébként kivonatos, nem hiteles magyar nyelvű fordítást is kell csatolni, vagy a dokumentumon 
fel kell tüntetni. Az  idegen nyelven kiállított, külképviselet által befogadott számlához vagy egyéb pénzügyi 
bizonylathoz kivonatos, nem hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell, vagy a dokumentumon fel kell tüntetni.

 (5) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni – az Ávr. 
59.  § (5)  bekezdésében meghatározott kivételekkel – kizárólag utalványozást követően lehet. Az  Ávr. 59.  § 
(5)  bekezdésében meghatározottakon túl nem kell utalványozni az  elszámolt realizált árfolyam-különbözetet. 
A  kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra az  Ávr. 59.  § (5)  bekezdésében meghatározott kivételekkel 
a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

 (6) A  kiadások érvényesítése, utalványozása önbizonylat kiállításával történik, ha a  külképviselet gazdálkodási 
feladatellátása során – figyelembe véve az adott állomáshely országának pénzügyi szabályozóit, hagyományait és 
gyakorlatát – bizonylat beszerzésére nincs lehetőség, vagy nincs lehetőség olyan bizonylat beszerzésére, amely 
tartalmazza legalább
a) a bizonylat kibocsátásának dátumát,
b) a kibocsátó megnevezését,
c) az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét és
d) a fizetendő összeg mértékét és pénznemét.

 (7) Az önbizonylaton
a) az önbizonylat megnevezését,
b) az önbizonylat azonosítóját és keltét,
c) az értékesített termék, illetve a nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségét és egységárát,
d) a kifizetett összeg mértékét és pénznemét,
e) a  beszerző, illetve a  szolgáltatást igénybe vevő személy nevét, aláírását és büntetőjogi felelősségi 

nyilatkozatát,
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f ) a teljesítésigazoló nevét, aláírását és a teljesítésigazolás dátumát és
g) a pénztárellenőr aláírását
kell feltüntetni.

26. § (1) A  külképviseleten kötelezettségvállalói jogkört az  a  Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett 
kormánytisztviselő láthat el, aki részt vett a  kihelyező szerv által külképviseleti gazdálkodási ismeretekből 
szervezett felkészítésen, és legalább „megfelelt” eredménnyel vizsgát tett. Ha a  külképviselet állományában nincs 
olyan kihelyezett, aki külképviseleti gazdálkodási ismeretekből sikeres vizsgát tett, a  kötelezettségvállalói jogkört 
átmenetileg a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkára által kijelölt személy 
gyakorolja.

 (2) Az előirányzati keret terhére kötelezettségvállalásra
a) a külképviselet-vezető, távollétében vagy akadályoztatása esetén az  első beosztott diplomata vagy 

első beosztott konzul, rendkívüli esetben együttes távollétük esetén a  kihelyező szerv külképviseletek 
gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkára által kijelölt személy;

b) ha a  külképviselet részeként kulturális intézet működik, a  kulturális intézet szakmai feladatainak 
ellátására biztosított előirányzati keret tekintetében – ideértve a  kulturális intézet részére munkát végző, 
külképviselet által foglalkoztatott házastársat, vagy munkavállalót is – az  intézetigazgató, távollétében 
vagy akadályoztatása esetén a szakmai irányítást ellátó kormányzati igazgatási szerv előzetes engedélyével 
az a) pontban meghatározott személy az ott meghatározott rendben;

c) ha a  külképviseleten szakdiplomata működik, a  szakmai feladatainak ellátására biztosított előirányzati 
keret tekintetében a  szakdiplomata, távollétében vagy akadályoztatása esetén a  szakmai irányítást 
ellátó kormányzati igazgatási szerv előzetes engedélyével az  a)  pontban meghatározott személy az  ott 
meghatározott rendben

jogosult.
 (3) Gazdasági régió működése esetén kötelezettségvállalásra jogosult

a) a régióhoz tartozó külképviseletek esetében, a  külképviseletek működtetését szolgáló előirányzata 
tekintetében a  regionális gazdasági igazgató, távollétében vagy akadályoztatása esetén ha a  régióban 
van megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező gazdasági munkatárs, akkor a  kihelyező szerv 
külképviseletek gazdálkodását felügyelő szervezeti egysége által kijelölt helyettesítő személy, ilyen 
munkatárs hiányában a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt helyettesítő személy, azzal, hogy a helyettesítő 
kötelezettséget kizárólag a helyettesítés idején el nem halasztható esetekben vállalhat;

b) a  régióhoz tartozó külképviseletek esetében, a  külképviselet szakmai feladatellátását szolgáló előirányzata 
tekintetében az  egyes külképviseletek vezetői a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott helyettesítési 
rendben;

c) az  intézetigazgató, távollétében vagy akadályoztatása esetén a  szakmai irányítást ellátó kormányzati 
igazgatási szerv előzetes engedélyével a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személy az  ott 
meghatározott rendben, ha a gazdasági régióhoz tartozó külképviselet részeként kulturális intézet működik, 
a kulturális intézet szakmai feladatainak ellátására biztosított előirányzati keret tekintetében;

d) a szakdiplomata a szakmai feladatainak ellátására biztosított előirányzati keret tekintetében, ha a gazdasági 
régióhoz tartozó külképviseleten másik minisztériumtól áthelyezett szakdiplomata működik.

 (4) A külképviseleten utalványozásra jogosult,
a) ha a  külképviselet részeként kulturális intézet működik, a  kulturális intézet szakmai feladatainak ellátására 

biztosított előirányzati keret kivételével valamennyi előirányzat tekintetében a  külképviselet vezetője, 
a külképviselet vezetője távollétében vagy akadályoztatása esetén az első beosztott diplomata vagy az első 
beosztott konzul;

b) ha a  külképviselet részeként kulturális intézet működik, a  kulturális intézet szakmai feladatainak ellátására 
biztosított előirányzati keret tekintetében az  intézetigazgató, az  intézetigazgató távollétében vagy 
akadályoztatása esetén a  szakmai irányítást ellátó kormányzati igazgatási szerv előzetes engedélyével 
az a) pontban meghatározott személy, az ott meghatározott rendben;

c) gazdasági régió működése esetén, a kulturális intézet szakmai feladatainak ellátására biztosított előirányzati 
keret kivételével valamennyi előirányzat tekintetében a  regionális gazdasági igazgató, a  regionális 
gazdasági igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén, ha a  régióban van megfelelő végzettséggel, 
képzettséggel rendelkező gazdasági munkatárs, akkor a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását 
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felügyelő helyettes államtitkára által kijelölt helyettesítő személy, ilyen munkatárs hiányában pedig 
az a) pontban meghatározott személy, az ott meghatározott rendben.

27. § (1) Az előirányzati keret terhére történő kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére és az érvényesítésre az Ávr. 60. § 
(1)  bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével a  regionális gazdasági igazgató, 
a  gazdasági vezető, gazdasági felelős, gazdasági ügyintéző, illetve gazdasági asszisztens (a  továbbiakban együtt: 
gazdasági feladatkört ellátó kihelyezett) írásban jogosult, ha rendelkezik a  felsőoktatásban szerzett gazdasági 
szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és pénzügyi-számviteli szakképzettséggel, 
továbbá részt vett a kihelyező szerv által szervezett, a külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen, valamint 
az ahhoz kapcsolódó vizsgát legalább „megfelelt” eredménnyel teljesítette.

 (2) Ha a  külképviseleten a  pénzügyi ellenjegyzésre vagy az  érvényesítésre jogosult személyek mindegyike 
akadályoztatva van, a  pénzügyi ellenjegyzést, illetve az  érvényesítést a  kihelyező szervnek a  külképviseletek 
gazdálkodása irányításáért felelős szervezeti egységének vezetője által kijelölt, a kihelyező szerv gazdasági vezetője 
által pénzügy ellenjegyzésre írásban feljogosított, a kihelyező szerv állományába tartozó személy látja el.

28. §  A teljesítés igazolására a  kötelezettségvállaló vagy a  külképviselet-vezető, vagy gazdasági régió működése esetén 
a  regionális gazdasági igazgató által – az  adott kötelezettségvállaláshoz vagy a  kötelezettségvállalások előre 
meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – írásban kijelölt kihelyezett jogosult.

29. § (1) A  külképviselet gazdálkodási tevékenysége során, tekintettel a  külképviseletek gazdálkodásában részt vevők 
alacsony létszámára, nem kell alkalmazni az  Ávr. 60.  § (2)  bekezdését. Az  ilyen típusú kötelezettségvállalások 
esetében mind a  rendszeres, mind a  rendkívüli pénztárellenőrzés során, valamint a  belső ellenőrzések esetében 
az ellenőrzést végző fokozott ellenőrzést végez.

 (2) Ha a  külképviseleten – annak létrehozása vagy megszüntetése, vagy előre nem tervezhető, váratlan esemény 
miatt, továbbá válsághelyzetek esetén – a  gazdálkodáshoz szükséges személyi feltételek nem biztosítottak, 
a  kihelyező szerv felhatalmazhatja másik külképviselet külképviselet-vezetőjét a  külképviselet létrehozásával 
vagy megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására, a  teljesítés igazolására és az  utalványozására, 
valamint a másik külképviselet gazdasági feladatkört ellátó kihelyezett személyét a kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzésére és az érvényesítésre.

 (3) Az  előirányzati keret felhasználása tekintetében az  Ávr. 60.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartást a  külképviselet 
vezeti.

5. Az előirányzati keret felhasználásának különös szabályai

30. § (1) A  külképviselet vagy gazdasági régió működése esetén a  gazdasági régió a  pénzügyi kihatással járó gazdasági 
eseményeket a kihelyező szervre irányadó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek 
megfelelően folyamatosan, naprakészen rögzíti a  külképviselet részére rendszeresített pénzügyi részletező 
nyilvántartó programban. A  részletező nyilvántartásban az  adott időszakban rögzített adatokat havonta kell 
lezárni. Az  adott időszak lezárt részletező nyilvántartását és az  azt alátámasztó számviteli bizonylatokat havonta 
kell megküldeni a kihelyező szerv részére. A részletező nyilvántartásban csak olyan gazdasági esemény rögzíthető, 
amelyhez a  fogadó ország jogának megfelelő számviteli bizonylat rendelkezésre áll. Ha ez  a  számviteli bizonylat 
nem felel meg a 25. § (6) bekezdésében foglaltaknak, akkor a 25. § (7) bekezdése szerinti önbizonylatot kell kiállítani.

 (2) A  kötelezettségvállalások, a  számviteli bizonylatok eredeti vagy hitelesített másolati példányait a  kihelyező 
szerv közjogi szervezetszabályozó eszközében foglaltak és az  Áhsz. 52.  §-ában meghatározottak szerint kell 
a  külképviseleten vagy a  kihelyező szerv székhelyén a  vonatkozó számviteli jogszabályokban foglalt határidőig 
megőrizni.

31. § (1) A kihelyezettet és a külképviselet által foglalkoztatott házastársat megillető járandóság számfejtése a külképviselet 
adatszolgáltatása alapján, a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását felügyelő szervezeti egységén, 
központosítottan történik a  központosított illetményszámfejtés keretében. A  juttatás kifizetéséről a  kihelyező 
szerv gondoskodik, kivéve azon esetekben, melyeknél a 24. § (2) bekezdése szerinti engedély alapján a számfejtési 
körbe tartozók juttatásainak részleges kifizetéséről a  külképviselet gondoskodik. Nemzetbiztonsági érdekből 
a központosított illetményszámfejtési rendszer offline üzemmódban kerül telepítésre a kihelyező szerv részére.
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 (2) A  külképviselet által nyújtott támogatásra, adományra, segélyre és más ellenérték nélküli felajánlásra a  Külszoltv. 
35.  §-át és a  nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtás keretében adott támogatások esetében 
a  nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a  nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló törvényt kell 
alkalmazni.

 (3) A  külképviselet ingatlan vásárlására, hasznosítására, értékesítésére vonatkozó szerződést, valamint ingatlanbérleti 
szerződést kizárólag a kihelyező szerv előzetes írásbeli jóváhagyása alapján köthet, módosíthat, illetve mondhat fel.

 (4) A  külképviselet-vezető részére – a  külföldön történő szolgálatteljesítés idejére – személyes gépkocsihasználatot 
a  kihelyező szerv vezetője engedélyezhet. A  gépkocsihasználat feltételeit a  kihelyező szerv közjogi 
szervezetszabályozó eszközben állapítja meg.

 (5) A  külképviselet egyes működési költségeinek, egyes rendezvények kiadásainak részbeni vagy teljes átvállalása 
céljából pénzbeli hozzájárulást (a  továbbiakban: szponzori bevétel) fogadhat el. A  szponzori bevétel elfogadására 
szponzori szerződés aláírását követően kerülhet sor. Szponzori szerződést kizárólag a  külképviselet vezetője, 
távollétében vagy akadályoztatása esetén az első beosztott diplomata vagy első beosztott konzul köthet.

 (6) Ha vendéglátás keretében igénybe vett szolgáltatásnál a  szervizdíj, illetve borravaló (a  továbbiakban együtt: 
szervizdíj) az  adott külképviselet országának pénzügyi szabályozása, illetve gyakorlata alapján nem kerül 
feltüntetésre a pénzügyi bizonylaton, a szervizdíj elszámolásához is önbizonylatot kell kiállítani. A számlán fel nem 
tüntetett szervizdíj összege nem haladhatja meg a bizonylat értékének tíz százalékát. Az adott külképviselet fogadó 
államában kialakult szokásjog figyelembevételével a  kihelyező szerv előzetes írásbeli engedélyével a  szervizdíj 
legfeljebb huszonöt százalékig megemelhető. A  számlán feltüntetett szervízdíj összege elszámolható kiadásként, 
ha a fogadó államban megszokott mértéket nem lépi túl, és a számlán vagy önbizonylaton feltüntetésre kerül.

 (7) A  mindenkor hatályos központi költségvetésről szóló törvény Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
Külképviseletek igazgatása cím (a  továbbiakban: Külképviseletek igazgatása cím) olyan kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a  külképviselet decemberben kiutalt ellátmányának 
a január havi működési kiadások fedezetét képező részét, valamint a 35. § (1) bekezdése alapján képzett biztonsági 
pénzkészletének a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összegét, amely a Külképviseletek igazgatása 
cím részére az  Ávr. 152.  § (2)  bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettség teljesítését követően tárgyévi 
előirányzatként visszahagyásra kerül, azzal, hogy az  így képződött maradvány összege nem haladhatja meg 
a Külképviseletek igazgatása cím költségvetési évi módosított működési kiadási előirányzatának az 1/12-ed részét.

 (8) A  (7) bekezdés szerint képződött költségvetési maradvány terhére a költségvetési évet követő év december 31-ét 
követően is a Kormány döntése nélkül vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés.

6. A külképviselet számlavezetése, pénz-, letét- és értékkezelése

32. § (1) A külképviselet a kiadásait, illetve a bevételeit elsősorban banki átutalással, bankkártya használatával, vagy egyéb 
készpénzkímélő fizetési módok alkalmazásával teljesíti, illetve szedi be. Ebből a  célból a  külképviselet a  fogadó 
államban, illetve szükség esetén harmadik országban fizetési számlát nyithat és – figyelembe véve a fogadó állam 
pénzügyi hagyományait és gyakorlatát, illetve a gazdaságossági szempontokat – operatív lízingszerződést köthet, 
bankgaranciát vehet igénybe, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt igényelhet, illetve pénzutalványt vagy csekket 
fogadhat el, csekket bocsáthat ki.

 (2) A  külképviselet kizárólag a  kihelyező szerv előzetes engedélyével jogosult bankszámla-, bankkártya-használatra, 
valamint pénzügyi lízingre vonatkozó szerződést kötni, módosítani, illetve megszüntetni, valamint bankgaranciát 
igénybe venni. A  csekk, pénzutalvány, illetve egyéb, a  banki átutalástól, illetve a  készpénz használatától eltérő 
fizetési mód bevezetését a  kihelyező szerv előzetesen írásban engedélyezi. Ha a  fogadó állam konkrét pénzügyi 
intézmény kötelező igénybevételét nem írja elő, a  külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén 
a  regionális gazdasági igazgató a  gazdaságossági és biztonsági szempontokat figyelembe véve választja ki azt 
a pénzügyi intézményt, akitől az (1) bekezdés szerinti pénzügyi tevékenységet igénybe veszi.

 (3) A  kihelyező szerv előzetes jóváhagyásával, a  külképviselet működtetése, illetve feladatainak ellátása érdekében 
fennálló indokoltság és a  pénzügyi kockázatok mérlegelése alapján készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
biztosítható a külképviselet bármely tagja részére. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának szabályait 
a  külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén a  regionális gazdasági igazgató a  9.  § (1)  bekezdése 
szerinti utasításban írásban szabályozza.

 (4) A  fizetési számlához és a  készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz likviditási keret vagy hitelkártya csak akkor 
kapcsolódhat, ha a  fogadó állam sajátosságai ezt elengedhetetlenné teszik, és a  külképviselet az  annak 
alkalmazásával eszközölt kiadásokat a  pénzügyi intézmény által meghatározott kamatmentes visszafizetési 
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határidőn belül rendszeresen kiegyenlíti, továbbá a  hitelkeret fedezetének a  működési számlán folyamatosan 
rendelkezésre kell állnia, amellyel összességében nem keletkezik adósság a külképviselet vonatkozásában. A fizetési 
számlához és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz likviditási keret vagy hitelkártyához kapcsolódó egyenleg 
a  költségvetési év utolsó napján negatív előjelű nem lehet. A  kihelyező szerv a  hitelkártya igénybevételéről és 
annak havonta összesített forgalmáról, időszaki egyenlegéről tárgynegyedévet követő 20. napig írásban tájékoztatja 
az államadósság kezeléséért felelős minisztert.

 (5) Ha az  adott országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami a  biztonságos 
számlamozgásokat veszélyezteti, a  külképviselet a  kifizetéseit a  házipénztárába bevételezett készpénzből 
teljesítheti, mérlegelve a készpénzhasználatból, -szállításból és -tárolásból eredő biztonsági kockázatokat.

 (6) A külképviselet tagjai járandóságainak nem banki átutalással történő kifizetéséhez, valamint a külképviselet konzuli- 
és vízumdíjbevételeinek nem banki átutalással vagy bankkártyahasználattal történő beszedéséhez a kihelyező szerv 
előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

33. § (1) A  külképviselet a  házipénztárában legfeljebb a  külképviselet-vezető, vagy gazdasági régió működése esetén 
a  regionális gazdasági igazgató által a  9.  § (2)  bekezdése szerinti gazdálkodási rendre vonatkozó utasításában 
pénznemenként rögzített mértékű készpénzt, letétet és más olyan értéket tarthat, amely a  külképviselet 
számadásaiban szerepel.

 (2) A  pénznemenkénti készpénzlimitet a  fogadó államra vonatkozó biztonsági körülmények és a  működéshez 
szükséges készpénz együttes mérlegelésével kell megállapítani.

 (3) A  külképviselet házipénztárán, a  konzuli pénzforgalom, illetve a  kulturális intézet pénzkezelő helyein kívül pénz, 
érték, letét nem kezelhető.

 (4) A  házipénztárat kizárólag pénztárosi feladatkörrel megbízott kihelyezett vagy külképviselet által foglalkoztatott 
házastárs kezelheti.

 (5) Pénzkezelői tevékenységet a külképviselet bármely tagja elláthat, ha pénzkezelői feladatkörrel megbízásra kerül.
 (6) A  házipénztárral nem rendelkező külképviseleteken, ideértve az  önálló költségvetéssel és vezetéssel nem 

rendelkező külképviseleteket is, a  biztonsági pénzkészletet a  külképviselet-vezető, gazdasági régió esetén 
a regionális gazdasági igazgató által kijelölt kihelyezett munkatárs lemez- vagy páncélszekrényében kell elhelyezni.

34. § (1) A külképviselet az általa beszedett bevételt köteles és jogosult felhasználni a külképviselet működése likviditásának 
fenntartására.

 (2) Ha a külképviselet által beszedett vagy realizált bevétel összege meghaladja a külképviselet kiadásainak összegét, 
a  felhalmozott többlet-likvidpénzeszközt a  külképviselet a  kihelyező szervnek a  Magyar Államkincstárnál vezetett 
forintban vagy egyéb devizában vezetett keretszámlájára átutalja.

 (3) Ha a  fogadó államban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami a  biztonságos 
számlamozgásokat veszélyezteti, a  külképviselet a  többlet-likvidpénzeszközt diplomáciai futár szükséges 
időszakonként történő igénybevételével a kihelyező szerv házipénztárába szállíttatja.

35. § (1) A  válsághelyzet, illetve az  állomáshely országában fellépő pénzpiaci válság, rendkívüli vagy szükséghelyzet során 
a  feladatellátás biztosíthatósága, a  munkatársak esetleges evakuálása, a  konzuli feladatok ellátása érdekében 
a külképviselet a házipénztárában biztonsági pénzkészletet képez, és azt folyamatosan euróban, amerikai dollárban 
vagy helyi valutában rendelkezésre tartja.

 (2) A biztonsági pénzkészlet összegét a külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén a regionális gazdasági 
igazgató írásban határozza meg akként, hogy annak összege a külképviselet méretétől, a kihelyezettek létszámától 
függően legalább ötezer, legfeljebb húszezer euró vagy amerikai dollár vagy azzal egyenértékű helyi valuta. Ennél 
magasabb összegű biztonsági pénzkészlet meghatározásához a  kihelyező szerv külképviseletek gazdálkodását 
felügyelő helyettes államtitkárának előzetes jóváhagyása szükséges.

 (3) A  biztonsági pénzkészlet felhasználása a  külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén a  regionális 
gazdasági igazgató vagy a  külképviselet-vezető engedélyével történhet. Felhasználás esetén a  külképviselet vagy 
gazdasági régió a felhasználásról a kihelyező szervet írásban utólagosan tájékoztatja, és a biztonsági pénzkészletet 
haladéktalanul visszapótolja.

36. § (1) A külképviselet pénzváltása során a hivatalos pénzváltási lehetőséget veheti igénybe.
 (2) Ha a  helyi valuta MNB – vagy az  MNB által nem jegyzett pénznem esetén az  Európai Központi Bank – által 

közzétett, illetve szabadpiaci árfolyama között legalább tizenöt százalékos, nyereségjellegű, igazolható eltérés van, 
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a külképviselet-vezető, gazdasági régió működése esetén a regionális gazdasági igazgató engedélyével a gazdasági 
szempontokat figyelembe véve, a  kihelyező szerv utólagos tájékoztatása mellett, a  szükséges mértékben a  valuta 
szabadpiacon is átváltható. A külképviselet-vezetőnek vagy regionális gazdasági igazgatónak különös felelősséggel 
kell felmérnie a szabadpiacon történő váltás kockázatait, és viselnie kell az ahhoz kapcsolódó felelősséget.

 (3) A  szabadpiacon történő valutaváltásnál legalább kettő kihelyezettnek vagy külképviselet által foglalkoztatott 
házastársnak kell jelen lennie. Rendkívüli esetben vagy válsághelyzetben a  kihelyező szerv külképviseletek 
gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkárának előzetes engedélyével kettőnél kevesebb kihelyezett, evakuálás 
esetén előzetes engedély nélkül a  külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló is átválthatja a  valutát 
szabadpiacon.

 (4) A  szabadpiacon történő valutaváltás esetén a  külképviselet a  gazdasági eseményt kétséget kizáró módon 
önbizonylattal igazolja. Dokumentálható módon szükséges igazolni a  valuta szabadpiaci árfolyama és az  MNB 
vagy az  MNB által nem jegyzett pénznem esetén az  Európai Központi Bank által közzétett árfolyam közötti 
tizenöt százalékos eltérést, és az  önbizonylatot a  valutaváltásnál jelen lévő valamennyi kihelyezett külképviseleti 
dolgozóknak, valamint utólag a külképviselet-vezetőnek aláírásával hitelesíteni kell.

 (5) A  valuta hivatalos átváltása esetén az  elszámolás bizonylata a  pénzintézet vagy valutaváltó igazolása az  átvett és 
az  általa ellenértékként kifizetett valuták összegéről, a  felszámított költségekről, valamint az  alkalmazott átváltási 
árfolyamról.

37. § (1) A  külképviseleti hálózat devizában vezetett fizetési számláihoz kapcsolódó kiadásokra és bevételekre vonatkozó 
árfolyamszámítási műveletek a külképviseletek havi zárási folyamata során kerülnek forintra átszámításra.

 (2) Az  (1)  bekezdésre tekintettel az  Ávr. 126.  §-ában foglaltakat a  külképviseletek gazdálkodásával összefüggésben 
– a Magyar Államkincstár szabályzatától eltérő módon –, a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 
(a továbbiakban: KKVTR) működéséhez kapcsolódóan a következők szerint kell alkalmazni:
a) a Külképviseletek igazgatása cím az egységes rovat azonosító és ÁHT-T köteles, forintban vezetett számláin 

teljesült pénzforgalom, a kincstári körön kívüli pénzforgalom, valamint a kompenzáció bejelentésére szolgáló 
űrlapon benyújtott kiadások és bevételek utólagos rendezéséről a KKVTR-en keresztül tájékoztatja a Magyar 
Államkincstárt a  tárgyhónap vonatkozásában a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, ha ezen időpont 
nem teljesül, a  beazonosítást vagy a  rendezés felmerülését követő 5 munkanapon belül, december hónap 
vonatkozásában a költségvetési évet követő év január 31-éig;

b) a Külképviseletek igazgatása cím a  kincstári körön belül, illetve a  kincstári körön kívül vezetett fizetési 
számláin, valamint a  házipénztáraiban, illetve valutapénztáraiban keletkezett közvetlen bevételekről és 
kiadásokról a  kincstári körön kívüli pénzforgalom bejelentésére szolgáló űrlapon tájékoztatja a  Magyar 
Államkincstárt, a  KKVTR-en keresztül a  tárgyhónap vonatkozásában a  tárgyhónapot követő hónap 
15.  napjáig, vagy ha ezen dátumig nem áll rendelkezésre a  fogadó országban vezetett fizetési számlára 
vonatkozó számlakivonat, a  fizetési számlákon keletkezett pénzforgalom esetében a  számlakivonat 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, december hónap vonatkozásában a költségvetési évet követő év 
január 31-éig.

7. Gazdálkodási tevékenységgel összefüggő szabálytalanságok kezelése

38. § (1) Ha a gazdálkodás során a külképviselet bármely tagja szabálytalanságot észlel, arról haladéktalanul a külképviselet 
vezetőjét, gazdasági régió esetén a regionális gazdasági igazgatót értesíti.

 (2) Ha a szabálytalansággal a külképviselet vezetője vagy a regionális gazdasági igazgató is érintett, a kihelyező szerv 
külképviseletek gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkárát kell haladéktalanul értesíteni.

 (3) A szabálytalanság megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket az arra jogosult haladéktalanul megteszi.
 (4) A szabálytalanság érdemi kivizsgálása, és ha lehetséges, saját hatáskörben történő megszüntetése az (1) bekezdés 

esetén a külképviselet-vezető, valamint a regionális gazdasági igazgató feladata és felelőssége.
 (5) A  (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  szabálytalanság kivizsgálása tekintetében a  kihelyező szerv 

külképviseletek gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkára jár el.
 (6) Ha a külképviselet szabálytalansági vizsgálatot folytat le, a külképviselet a kihelyező szervet haladéktalanul írásban 

tájékoztatja.
 (7) Ha elszámolási előleg vagy hivatali bankkártya használata során a  kifizető nem, vagy nem szabályosan számol 

el az  előírt határidőig, a  kijelölt gazdasági feladatkört ellátó kihelyezett bejelentést tesz a  kihelyező szerv 
külképviseletek gazdálkodását felügyelő helyettes államtitkára részére.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

40. §  A 6. § (4) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése szerinti belső utasítást, valamint a külképviselet gazdálkodásában részt 
vevők – e  rendelet rendelkezéseinek megfelelően módosított – munkaköri leírását az  e  rendelet hatálybalépését 
követő húsz napon belül kell felterjeszteni kihelyező szerv részére.

41. §  A 16.  § (10)  bekezdése szerinti, a  nem önálló külképviselet esetében előírt éves helyszíni pénztárellenőrzést 
a 2023. évtől kell alkalmazni.

42. §  Hatályát veszti a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 627/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a nemzetgazdaság részére ásványi-nyersanyagellátás biztosítása érdekében egyes törvényi és 
kormányrendeleti szabályoknak veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (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 (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló  
2018. évi CXXXIX. törvény 26. § (5) bekezdését a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az  ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében külfejtéses művelésű bányatelek létesítése, 
a  meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontális bővítése a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti hatásvizsgálat alapján lehetséges. 
A meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontális bővítésével a bányatelek eredeti mérete (felszíni vetülete) 
nem változhat.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10/A.  § (1) és (2)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az  ország energiaellátásának biztosítása az  olyan terv vagy beruházás 
esetén, amely a  mélyműveléses bányászattal kitermelhető ásványvagyon vagy más energiahordozó, továbbá  
geotermikus energia kutatására vagy kitermelésére vonatkozik.

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

4. §  E rendelet 2. §-a
a) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK  

tanácsi irányelv 3. cikk (1)–(2) bekezdésének és 4. cikk (1), (4) és (5) bekezdésének; valamint
b) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel 

történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával 
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 41.  § (1)  bekezdés a), c) és e)  pontjában és (1a)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény  
111. § (1) bekezdés a)–c), f ), g), t) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi  
CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény  
47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az  5. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím és a  2–5.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1., 3., 6. és 9a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény  
15. § 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá 
egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló  
2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló  
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Kormány a  (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti 
papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, 
a  külpolitikáért felelős minisztert, a  fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát 
(a  továbbiakban együtt: járási hivatal), a  konzuli tisztviselőt, a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.”

2. § (1) A  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
7. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási hivatal közreműködői feladatai körében)
„l) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás céljából 
történő megküldéséről.”

 (2) A  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
7. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:)
„k) gondoskodik az  eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás 
céljából történő megküldéséről.”

3. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 20/A.  §  
(1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Utv. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultak a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél 
iránti kérelmüket a  külpolitikáért felelős miniszternél a  jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony 
igazolásával együtt nyújtják be.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a jogosult családi és utónevét, természetes személyazonosító adatait,
b) az  útlevél kiállítására való jogosultságnak az  Utv. 12.  § (1)  bekezdésben vagy 13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott jogszabályi alapját, valamint az Utv. 7. § (7) bekezdése szerinti diplomáciai rangot, egyéb tisztséget 
vagy jogcímet,
c) a  diplomata- és külügyi szolgálati útlevélre jogosult hozzátartozójának családi és utónevét, természetes 
személyazonosító adatait, továbbá a  jogosult és a  hozzátartozó közötti kapcsolat előzetes ellenőrzésének tényét 
(előzetes ellenőrzés hiányában a  kérelmet előterjesztőnek a  törvényes képviselői, illetve hozzátartozói jogállását 
igazolnia kell az eljáró útlevélhatóság előtt),
d) második diplomata- és külügyi szolgálati útlevél kérelmezése esetén a kérelem előterjesztésének indokát.
(3) Ha az  útlevél kiadásának engedélyezése az  Utv. 12.  § (2)  bekezdése vagy 13.  § (2)  bekezdése alapján 
a  külpolitikáért felelős miniszter engedélyezési hatáskörébe tartozik, az  erre irányuló javaslatot a  külpolitikáért 
felelős miniszterhez kell előzetesen megküldeni. A diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem a javaslat 
engedélyezéséről hozott döntést követően nyújtható be.
(4) Az (3) bekezdés szerinti javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó természetes személyazonosító adatait,
b) a javaslatot alátámasztó indokolást,
c) második diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél kiadásának kérelmezése esetén, a  második okmány 
igénylésének külön indokolását.”

4. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
20/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kérelmet előterjesztő vagy a javaslatot tevő szerv birtokában korábban kiállított diplomata- vagy külügyi 
szolgálati útlevél van, és a  diplomata vagy a  külügyi szolgálati útlevél birtokosának a  jogosultságot megalapozó 
megbízatása vagy jogviszonya megszűnt, akkor az  okmányt megküldi a  külpolitikáért felelős miniszternek. 
A diplomata vagy a külügyi szolgálati útlevél érvénytelenítéséről az útlevélhatóság gondoskodik.”

5. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
25. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha a  hivatalos útlevél jogosultja az  Utv. 20.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos 
útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor
a) az  európai parlamenti képviselő, az  országgyűlési képviselő, a  nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, 
gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,
b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,
c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv
a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az  útlevélhatóságot a  jogosultság, illetve 
a  jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony megszűnéséről és az  útlevél leadási kötelezettségének 
elmulasztásáról.”

6. § (1) A  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25.  §-a 
a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A külpolitikáért felelős miniszter érvényteleníti az útiokmány-nyilvántartásban azon személy diplomata- vagy 
külügyi szolgálati útlevelét, akinek az arra való jogosultsága megszűnt, de az útlevelet az (1) bekezdés szerint nem 
adta le.”

 (2) A  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  úti okmányt az  adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az  érvénytelenített úti okmányt a  konzuli 
tisztviselő, a  járási hivatal, valamint az  általános hatáskörű útlevélhatóság kérelemre – az  elhunyt úti okmánya 
esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére – visszaadja.”

7. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 29/C.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/C.  § (1) A  diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet csak a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban lehet selejtezni.
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(2) A  lejárt és selejtezett útlevelek adatoldalának jogszabályban meghatározott adatait a  külpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium ötven évig nyilvántartja.
(3) A külügyminiszter hatáskörébe tartozó diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek kiadásával és adattartalmával 
kapcsolatos – a  29/A.  § (2)  bekezdése szerinti nyilvántartásból történő – adatszolgáltatást csak a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium végezhet.”

8. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
a) 20/A.  § (7)  bekezdésében az  „utazás időtartamának lejártakor” szövegrész helyébe az  „érvényességének 

lejártakor, vagy a külpolitikáért felelős miniszter engedélyében meghatározottak szerint” szöveg,
b) 25. § (1) bekezdés a) pontjában a „Hivatalánál,” szövegrész helyébe a „Hivatalánál vagy külpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél,” szöveg,
c) 25.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „szervnél,” szövegrész helyébe a  „szervnél, vagy külpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél,” szöveg,
d) 25.  § (2)  bekezdésében a „szerv az” szövegrész helyébe a „szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a  hajón 

teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet az” szöveg,
e) 25.  § (2a)  bekezdésében a  „hajós szolgálati útlevél esetében a  hajón teljesítendő szolgálatot igazoló 

gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vagy a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egysége,” szöveg,

f ) 29/A.  § (4)  bekezdésében az „a nyilvántartó szervnek” szövegrész helyébe az „az utazást elrendelő, illetve 
az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv részére” szöveg,

g) 29/A. § (5) bekezdésében az „a nyilvántartásból” szövegrész helyébe az „az utazást elrendelő, illetve az útlevél 
kiadására javaslatot tevő szerv nyilvántartásából” szöveg,

h) 29/A.  § (6)  bekezdésében a „külgazdasági és külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

i) 29/B.  § (1)  bekezdésében az „a nyilvántartó” szövegrész helyébe az „az utazást elrendelő, illetve az  útlevél 
kiadására javaslatot tevő” szöveg,

j) 29/B. § (2) bekezdésében az „a nyilvántartó” szövegrészek helyébe az „az utazást elrendelő, illetve az útlevél 
kiadására javaslatot tevő” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)  
Korm. rendelet
a) 20/A. § (5) és (6) bekezdése,
b) 20/C. § (1) bekezdése,
c) 29/A. § (1) bekezdésében a „vezetője (a továbbiakban: nyilvántartó szerv)” szövegrész.

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  nem Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a  Tv. 86/J.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott foglalkoztató útján terjeszti elő a  tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét, a  kérelem 
engedélyezéséről a regionális igazgatóság a konzuli tisztviselőt értesíti. A tartózkodási engedély átvételére jogosító 
vízumot – a  regionális igazgatóság döntése alapján – a  személyazonosítást, valamint a  Tv. 53.  § (1a)  bekezdése 
szerinti adatok és a harmadik országbeli állampolgár aláírásának rögzítését követően a konzuli tisztviselő adja ki.”

11. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  (3a)  bekezdés h) és j)–m)  pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a  Tv. 13.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
tekintetében az  59.  § (4)  bekezdésében foglaltakon túl a  harmadik országbeli állampolgárnak az  előzetes 
megállapodásban foglalt munkakör ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét hitelt érdemlő 
módon kell igazolni.”



11624 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

12. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 118. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azt az államot, ahová a kiutasítás végrehajtása történik, a következő sorrend figyelembevételével kell meghatározni:)
„f ) bármely más állam, ahová a harmadik országbeli állampolgár önkéntesen vissza kíván térni és ahová beutazhat.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 118. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kiutasítás végrehajtása a  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti célállamba a  (2)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti 
sorrend alapján megállapított célállam előtt is történhet, ha a harmadik országbeli állampolgár azt kifejezetten kéri,  
vagy ahhoz hozzájárul.”

13. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 155. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell a  29.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti iratokat, valamint 
a harmadik országbeli állampolgár érvényes úti okmányának másolatát.
(4) A  regionális igazgatóság a  bejelentett szálláshely címének valódiságát a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
címnyilvántartásában ellenőrizheti.
(5) A  harmadik országbeli állampolgár a  szálláshely bejelentésének tényét a  regionális igazgatóság által kiállított 
igazolással (szálláshely igazolás) igazolja.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza
a) a harmadik országbeli állampolgár
aa) családi és utónevét (utóneveit),
ab) születési helyét és idejét,
ac) nemét,
ad) anyja születési családi és utónevét (utóneveit),
ae) állampolgárságát (állampolgárságait) vagy hontalan státuszát,
af ) szálláshelyének címét,
b) a kiadmányozásra jogosult legalább minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírását és hatóság legalább 
minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzőjét, valamint minősített időbélyeget,
c) az informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot.
(5b) Az (5a) bekezdés c) pontja szerinti kód az adatok vizuális, géppel olvasható formátumban történő tárolására és 
megjelenítésére szolgáló módszer, amely tartalmazza az (5a) bekezdés a) pontja szerinti adatokat.
(5c) Az (5a) bekezdés szerinti igazolást a regionális igazgatóság elektronikus úton továbbítja a harmadik országbeli 
állampolgár részére.
(5d) A  papíralapú szálláshely igazolás a  kiadmányozásra jogosult aláírása és a  regionális igazgatóság 
bélyegzőlenyomata hiányában is hiteles, ha az adattároló kód informatikai eszközzel történő kiolvasása megerősíti 
a benne foglalt adatokat.”

14. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 158. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  idegenrendészeti eljárás során zár alá vett, vagy a  külföldre utazási korlátozás érdekében elvett úti 
okmányt, valamint az  idegenrendészeti hatóság rendelkezésére álló, külföldi hatóság által kiállított okmányt 
az  idegenrendészeti hatóság a  kiállító hatóságnak visszaküldi, ha az  okmány a  hatósági eljárásban felhasználásra  
– különösen országhatár átlépésére – alkalmatlan, és a külföldi részére történő kiadására sincs mód.”

15. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2023. január 1. előtt kiadott, hatóság által záradékolt szálláshely-bejelentőlap érvényes a harmadik országbeli 
állampolgár részére kiadott tartózkodási engedély érvényességének lejártáig.”
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16. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 91.  § (1a)  bekezdésében az „a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei” szövegrész helyébe a „bármely 

fővárosi és vármegyei” szöveg,
b) 91. § (4) bekezdésében az „az új lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg,
c) 91. § (4a) bekezdésében az „az új lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg,
d) 123. § (2) bekezdésében a „Tv. 50. § (4) bekezdés b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „Tv. 50. § (4) bekezdés 

c) és d) pontjában” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 29. § (4) bekezdés c) pontja,
b) 29. § (6) bekezdés d) pontja,
c) 63–68. §-a,
d) 72/A. § (4) bekezdése,
e) 72/J. § (3) bekezdése,
f ) 130. § (1) bekezdés b) pontja,
g) 155. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: bejelentőlap)” szövegrész,
h) II. melléklet 5. pont b) alpont be) pontja.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/F. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Az IHR az alábbi szervekkel biztosítja az elektronikus kapcsolattartást:)
„e) a rendészetért felelős miniszter által irányított minisztérium vagy munkaszervezet.”

4. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 
szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)  
Korm. rendelet 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  repülőtéri létesítményi tűzoltóság üzemeltetője a  létesítményi tűzoltóság készenléti szolgálatát 
úgy határozza meg, hogy a  repülési műveletek alatt és legalább az  utolsó járat indulását követő 15. percig 
a  tűzoltó járművek és eszközök maximális kapacitású üzemeltetéséhez elegendő számú és a  szakmai képesítési 
követelményeknek megfelelő személyzet álljon rendelkezésre.”

20. § (1) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Létesítményi tűzoltóságot kell működtetni ott ahol)
„c) a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek 
kihirdetéséről szóló 2007.  évi XLVI.  törvény mellékleteként kihirdetett Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet  
(a  továbbiakban: ICAO) Annex 14. Függelék, a  repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 
139/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban:139/2014/EU rendelet), valamint a  repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 
szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével tűzoltó és mentő szolgálatot határoz 
meg, függetlenül attól, hogy a  repülőtér rendelkezik-e már külön jogszabályban meghatározott üzemben  
tartási engedéllyel.”
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 (2) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)  
Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságot kell működtetni:)
„e) a  polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az  Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a  2111/2005/EK, az  1008/2008/EK, a  996/2010/EU, a  376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a  2014/30/EU és a  2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az  Európai Parlament és a  Tanács 2018/1139 számú rendelete 
hatálya alá tartozó repülőtereken.”

 (3) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 18. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A repülőtéri létesítményi tűzoltóság kötelező működtetéséről
a) a b) pont hatálya alá tartozó repülőtér kivételével a központi szerv,
b) a  légiközlekedésről szóló törvény szerinti közös felhasználású repülőtér és az  állami repülések célját szolgáló 
repülőtér esetében a repülőtér üzembentartási engedélyezése során a katonai légügyi hatóság
az üzemeltetővel való egyeztetést és a  vonatkozó szakhatóságok állásfoglalásainak beszerzését követően 
határozatban dönt.
(3b) A  (3a)  bekezdés szerinti határozatban az  eljáró hatóság megállapítja a  létesítményi tűzoltóság működéséhez 
szükséges napi, vagy műszakonkénti legkisebb létszámot és a  minimálisan szükséges tűzoltó egyéni 
védőfelszerelések mennyiségét, a  szükséges gépjárművek, felszerelések, oltó- és mentesítő anyagok, tartalékok 
minimális mennyiségét, valamint a kivonulás rendjét is.”

 (4) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)  
Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E  rendelet alapján megállapított legkisebb készenléti létszámnak folyamatosan rendelkezésre kell állnia 
mindaddig, amíg a tűzszakasz mérete, rendeltetése vagy a számított tűz terhelése meg nem változik. Repülőterek 
esetében a 16. § (2a) bekezdésben meghatározott ideig – kivéve a 139/2014/EU rendelet által biztosított csökkent 
aktivitás várható időszakait – kell a  legkisebb készenléti létszámnak, gépjárműnek, oltóanyagnak és felszerelésnek 
folyamatosan rendelkezésre állnia.”

 (5) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 18. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (3a)  bekezdés a)  pontja szerinti repülőtér üzemeltetője annak felmérése érdekében, hogy a  repülőtéren 
biztosítandó létesítményi tűzoltóság védelmi szintje megfelel-e a  repülőtér mentési és tűzoltási kategóriájának, 
legalább évente előrejelzést készít a  repülőtéren várhatóan üzemelő repülőgép-forgalomról a  következő tizenkét 
hónapos időszakra vonatkozóan és szükség esetén kezdeményezi a  központi szerv által kiadott határozat 
felülvizsgálatát és módosítását.”

21. §  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)  
Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  létesítményi tűzoltóság vonulási területe a  fenntartására kötelezett szervezet létesítményének területe, 
valamint azon más létesítmények területe, amelyekre a  szerződésben működési kötelezettséget vállal, és  
a  21.  § (1)  bekezdésben rögzített követelményeket teljesíti. Repülőtéri létesítményi tűzoltóság esetén a  vonulási 
terület megfelel az  ICAO által kiadott előírásokban és ajánlásokban, valamint a  139/2014/EU rendeletben 
meghatározottaknak.”

22. §  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet V. Fejezete a következő 37. §-sal egészül ki:
„37.  § (1) E  rendeletnek a  Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény 
végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel  
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(a továbbiakban: Módr.) megállapított 18. § (3a) bekezdése szerinti határozatban a hatóság a repülőtéri létesítményi 
tűzoltóság létrehozására vonatkozó kötelezettséget legkorábban 2023. október 1-től állapíthatja meg.
(2) Ha 2023. október 1-jéig nem születik meg a  18.  § (3a)  bekezdése szerinti végleges közigazgatási vagy jogerős 
bírósági határozat, úgy a  18.  § (1)  bekezdés c)  pontja alá tartozó repülőtéren az  üzemeltető köteles legalább, 
a  Módr. hatálybalépésének időpontjában a  repülőtéren fennálló személyi- és eszközállományú tűzoltó szolgálatot 
működtetni a végleges, illetve jogerős határozat meghozataláig.”

23. §  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet
a) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „szükséges.” szövegrész helyébe a „szükséges, vagy” szöveg,
b) 18. § (4) bekezdésében a „létszáma 4 főnél” szövegrész helyébe a „létszáma, ide nem értve a 18. § (1) bekezdés 

c) pontját, 4 főnél” szöveg,
c) 18. § (5) bekezdésében a „területi szerv” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdésekben meghatározott szerv 

határozatban” szöveg,
d) 19.  § (10)  bekezdésében az „A létesítményi tűzoltóság gépjárműveire” szövegrész helyébe az „A repülőtéri 

létesítményi tűzoltóság kivételével a létesítményi tűzoltóság gépjárműveire” szöveg,
e) 21.  § (1)  bekezdésében az „Az alkalomszerűen” szövegrész helyébe az „A repülőtéri létesítményi tűzoltóság 

kivételével az alkalomszerűen” szöveg,
f ) 27.  § (2)  bekezdésében a „területi” szövegrész helyébe a „repülőtéri létesítményi tűzoltóságok kivételével 

a területi” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló  
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § 10. pontja.

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

25. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külföldi vezetői engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező járművezető – nyilatkozata szerint – az  ország területét végleg elhagyja, vagy őt 
a  hatóság arra kötelezte. Ebben az  esetben azonban a  külföldi vezetői engedéllyel rendelkező járművezető 
a  tilalommal érintett vezetési jogát Magyarország területén – kivéve a  kiléptető határátkelőhelyig történő 
közlekedést – nem gyakorolhatja.”

26. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglaltak igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:
egy korábban már egy másik EGT-tagállamban nyilvántartásba vett jármű újbóli nyilvántartásba vételéhez]
„bb) minden esetben be kell vonni a nem harmonizált forgalmi engedélyt vagy annak adattartalmát igazolni kell,”

 (2) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
[A (3)  bekezdéstől eltérően a  származás-ellenőrzés elvégzését követően a  forgalmi engedély hiányában is forgalomba 
helyezhető a jármű az alábbi esetekben:
ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során]
„ab) a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik,
ac) nem áll rendelkezésre a  harmonizált forgalmi engedély I. része, de az  ügyfél csatolja a  harmonizált forgalmi 
engedély II. részét vagy a származási ország hatósága által kiadott igazolást a jármű külföldi forgalmi engedélyben 
szereplő adatairól, vagy a  forgalmi engedélynek a  kiállító hatóság által hitelesített másolati példányát, továbbá 
az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, vagy”
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 (3) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[A (3)  bekezdéstől eltérően a  származás-ellenőrzés elvégzését követően a  forgalmi engedély hiányában is forgalomba 
helyezhető a jármű az alábbi esetekben:
ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során]
„ad) az  aa)–ac)  alpontban meghatározott iratok és igazolások beszerzése elháríthatatlan akadályba ütközik,  
de az  ügyfél csatol bármely iratot vagy okiratot, amely a  jármű származási országát valószínűsíti és  
a jármű azonosító adatait igazolja.”

 (4) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló  
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  Nyilvántartó a  más EGT-állam nyilvántartó hatóságát, valamint viszonosság esetén a  harmadik ország 
hatóságát a  külföldi forgalmi engedély bevonásáról, illetve a  jármű ismételt nyilvántartásba vételéről a  jármű 
magyarországi forgalomba helyezésétől számított két hónapon belül értesíti. Ezt követően a  Nyilvántartó 
az  EGT-állam vagy harmadik ország nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a  külföldi 
okmányokat, hatósági jelzéseket az  azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a  jogszabályban 
meghatározott őrzési időt követően megsemmisíti.”

27. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jármű származás-ellenőrzéséhez az ügyfélnek igazolnia kell a tulajdonjog megszerzését, 
a  külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatokat, és rendelkezésre kell bocsátania a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott iratokat, okiratokat, illetve igazolásokat.”

 (2) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a  származás-
ellenőrzés elvégzése során a  külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és – a  42.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott esetben, valamint ha a  rendelkezésre álló adatok alapján a  jármű származását illetően gyanús 
körülmények merülnek fel – a  külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés alapján tisztázza a  jármű 
származását. A 42. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja esetén Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresi 
a  származási ország hatóságát a  jármű jogi helyzetének tisztázása céljából. A  származás-ellenőrzési eljárás 
eredményéről kiadott hatósági bizonyítványt Budapest Főváros Kormányhivatala a közlekedési igazgatási hatóság 
részére megküldi. A  származás-ellenőrzés eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány a  forgalomba helyezési 
eljárásban annak közlésétől számított hat hónapig használható fel.”

 (3) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A származás-ellenőrzés során gyanúra okot adó körülmény különösen, ha:)
„d) a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett alvázszáma a jármű típusára jellemzőtől eltérő karaktereket tartalmaz, 
vagy”

 (4) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A származás-ellenőrzés során gyanúra okot adó körülmény különösen, ha:)
„e) a  jármű származási országában kiadott forgalmi engedély nem áll rendelkezésre, vagy ha a  forgalmi engedély  
két részből áll, és ezek bármelyike nem áll rendelkezésre.”

28. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  egyénileg kiválasztott vagy az  egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a  rendszámtáblát más, 
az  üzemben tartásában lévő járműre kívánja átszerelni, az  eredeti járművet át kell rendszámozni, vagy átmeneti 
időszakra vagy véglegesen a  forgalomból ki kell vonni, és az  egyénileg kiválasztott vagy az  egyedileg előállított 
rendszámtáblát a jogosított részére vissza kell adni.”
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29. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Ha a törzskönyv cseréjére automatizált kiállítás útján hivatalból kerül sor, az ügyfél az elkészült új törzskönyv:
a) személyes átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv átvételével egyidejűleg leadja,
b) postai úton történő átvétele esetén az  előző törzskönyvet az  új törzskönyv kézhezvételétől számított  
15 napon belül, a  lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott személyesen 
leadja.
(3b) Ha a  törzskönyv (3)  bekezdés szerinti kiállítására automatizált eljárásban kérelemre kerül sor, az  ügyfél 
az elkészült új törzskönyv
a) személyes átvétele esetén az előző törzskönyvet az új törzskönyv átvételével egyidejűleg leadja,
b) postai úton történő átvétele esetén az  előző törzskönyvet az  új törzskönyv kézhezvételétől számított  
15 napon belül, bármely közlekedési igazgatási hatósághoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.”

 (2) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Ha az  ügyfél az  előző törzskönyv leadására vonatkozó kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, 
a  közlekedési igazgatási hatóság határozatban elrendeli az  okmány visszavonását, és kötelezi az  ügyfelet  
annak leadására.”

30. § (1) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4b) és (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4b) Ha a  forgalmi engedély cseréjére automatizált kiállítás útján hivatalból kerül sor, az  ügyfél az  elkészült  
új forgalmi engedély
a) személyes átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély átvételével egyidejűleg leadja,
b) postai úton történő átvétele esetén az  előző forgalmi engedélyt az  új forgalmi engedély kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a  lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott 
személyesen leadja.
(4c) Ha a forgalmi engedély (4) bekezdés szerinti kiállítására automatizált eljárásban kérelemre kerül sor, az ügyfél 
az elkészült új forgalmi engedély
a) személyes átvétele esetén az előző forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély átvételével egyidejűleg leadja,
b) postai úton történő átvétele esetén az  előző forgalmi engedélyt az  új forgalmi engedély kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, bármely közlekedési igazgatási hatósághoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.”

 (2) A  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-a a következő (4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) Az át nem vett forgalmi engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi 
engedély kiállításától számított 90 napig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az arra feljogosított adatfeldolgozónak 
megsemmisítésre megküldi.”

31. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  határozattal bevont – a  helyszínen elvett vagy a  leadott – rendszámtáblák selejtezéséről az  elvétel vagy 
a  leadás napjától számított 3 év után a  közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a  Nyilvántartó 
gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre 
a  bevont rendszámtábla ugyanazokkal a  karakterekkel egy alkalommal utángyártható. Az  53.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott formátumú rendszámtábla esetén 53.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti 
formátumú rendszámtábla pár gyártható le.”

32. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 118/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„118/C. § Személyes megjelenéssel benyújtott kérelem esetén a Kknyt. 18. § (4) bekezdése szerinti, adatszolgáltatást 
tiltó, illetve azt visszavonó nyilatkozat nyilvántartásba történő bejegyzése az  általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén automatikus döntéshozatal útján történik.”
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33. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában, 24.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában,  

24.  § (2a)  bekezdésében, 24.  § (4b)  bekezdésében, 24/A.  § (1a) és (2)  bekezdésében, 31.  §  
(3) és (4)  bekezdésében, 31/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, 31/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 113.  § 
(6) bekezdésében, valamint 120/E. §-ában, az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdés 20. és 21.  pontjában, valamint 19.  mellékletében az „automatikus” szövegrészek helyébe 
az „automatizált” szöveg,

c) 17. 117/A. §-ában az „automatikus” szövegrész helyébe az „automatizált” szöveg, valamint az „útján történő” 
szövegrész helyébe az „útján hivatalból történő” szöveg

lép.

34. §  Hatályát veszti a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 22. § (1) bekezdése,
b) 107. § (3) bekezdésében az „ideiglenes rendszámtábla érvényességi idejéig, de legfeljebb az” szövegrész.

6. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló  
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány, illetve a szerződéses határvadász állomány tagja a rendvédelmi szervre utaló rendfokozati 
jelzőt a rendfokozatot megelőzően elhelyezve használja.”

37. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32.  § (3)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja a külföldre vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeni 
ellátásra)
„c) a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén az Európai Unió intézményeiben 
nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló, valamint a  nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként 
történő foglalkoztatásról szóló kormányrendeletben”
(meghatározottak szerint jogosult.)

38. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 15. alcíme a következő 77. §-sal egészül ki:
„77.  § E  rendeletnek a  Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény 
végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel 
megállapított 9. § (1) bekezdés b) pontja a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról és a  2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158  
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

39. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 (4) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

40. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „szabadság kiadása” szövegrész helyébe a „szabadság és a 149/A. §-a szerinti 

szülői szabadság kiadása” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „állami szolgálati, közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, 

egészségügyi szolgálati,” szöveg
lép.

8. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

41. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020.  évi CLXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 21/C. §-sal egészül ki:
„21/C. § (1) Az adatgyűjtő modul a Tv. 8. melléklete szerinti adatokat – a Tv. 14/A. §-ában meghatározott szerepkör-
tanúsítvány kiállítása érdekében – a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül, az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint adja át az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4.  § x)  pontja szerinti szervezetnek, 
amely szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: szerepkör-tanúsító szolgáltató).
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadás rendszer-rendszer kapcsolattal valósul meg, a szerepkör-tanúsító szolgáltató 
lekérdezése alapján.
(3) Az  adatátadás a  szerepkör-tanúsítvánnyal érintett személy természetes személyazonosító adatai és 
a személyazonosító igazolvány okmányazonosítója alapján történik.”

9. A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén 
a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló  
564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a  Schengeni 
Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.)  
Korm. rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. áldozattá válás kockázatának kitett személy: az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben;”

43. §  A rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a  Schengeni 
Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.)  
Korm. rendelet
a) 14. alcím címe a  „személyekre és a  jogellenes gyermekelvitelre” szövegrész helyett a  „személyekre, 

a jogellenes gyermekelvitelre, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyekre” szöveggel,
b) 18. § (7) bekezdése az „eltűnt” szövegrész helyett az „eltűnt, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett” 

szöveggel és a „minden esetben” szövegrész helyett a „kiskorú esetén” szöveggel
lép hatályba.

10. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 36. §, a 37. §, a 39. § (2) és (4) bekezdése, a 40. § b) pontja, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2023. február 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 26. § és a 27. § 2023. március 1-jén lép hatályba.
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 (4) A 29. §, a 30. § és a 33. § 2023. június 30-án lép hatályba.
 (5) A 31. § 2023. július 1-jén lép hatályba.
 (6) A  9. alcím az  (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79.  cikk (2)  bekezdése szerinti bizottsági 

határozatban meghatározott napon lép hatályba.
 (7) A  9. alcím hatálybalépésének naptári napját a  rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően 

a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

45. §  A 9. alcím a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén 
a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a  2007/533/IB tanácsi 
határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i  
(EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. §  A 40. § a) pontja a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU  
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és  
tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja a következő 7.5. ponttal 
egészül ki:
(Védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatok)
„7.5. a kritikus munkakörben foglalkoztatott személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye 
és ideje, anyja születési családi és utóneve”
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2. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1.  melléklet V. része helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„V. Büntetés-végrehajtási szervezet

A B C D E

1. Központi szerv
Területi szerv 

(agglomerációs központ)

Területi szerv 

(agglomerációs központ 

alárendeltségébe tartozó 

intézet)

Területi szerv  

(agglomerációs 

központ 

alárendeltségébe  

nem tartozó  

intézet/intézmény)

Helyi szerv 

(agglomerációs központ 

telephelye)

2.

Büntetés-
végrehajtás 
Országos 
Parancsnoksága

Budapesti Fegyház 
és Börtön

Állampusztai 
Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Büntetés-
végrehajtás 
Gazdasági Ellátó 
Intézete

Bács-Kiskun 
Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

3.
Fővárosi 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön

Büntetés-
végrehajtási 
Szervezet  
Oktatási, 
Továbbképzési 
és Rehabilitációs 
Központja

Baranya Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

4.
Szegedi Fegyház és 
Börtön

Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Központi 
Kivizsgáló  és 
Módszertani 
Intézet

Békés Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

5.

Szombathelyi 
Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Büntetés-végrehajtás 
Egészségügyi 
Központ

Győr-Moson-Sopron 
Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

6.
Tiszalöki Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Igazságügyi 
Megfigyelő 
és Elmegyógyító 
Intézet

Hajdú-Bihar 
Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

7.
Kalocsai Fegyház és 
Börtön

Heves Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

8.

Kiskunhalasi 
Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

9.

Közép-dunántúli 
Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Somogy Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet



11634 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

10.
Márianosztrai 
Fegyház és Börtön

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 
Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

11.
Pálhalmai Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

Tolna Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

12.
Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön

Zala Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

13.
Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön

14.
Tököli Országos 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

15.
Váci Fegyház és 
Börtön

16.
Veszprém Vármegyei 
Büntetés-
végrehajtási Intézet

17.

Fiatalkorúak 
Büntetés-
végrehajtási Intézete 
(Tököl)

”

3. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2.  melléklet I. részében foglalt táblázat 
a következő 6a. sorral egészül ki:

(A B)

6a. Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnok

4. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2.  melléklet V. része helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„V. Büntetés-végrehajtási szervezet

A B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

2. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

3. Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgató
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4. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvos

5. Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet főigazgató

6. Agglomerációs központ parancsnok (agglomerációs központ vezetője)

7. Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete igazgató

8.
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, 
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

igazgató

9.
A 3–5. sorban nem szereplő büntetés-végrehajtási 
intézet

büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka

”

5. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi  
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 
2a. sorral egészül ki:

(A B C)

2a.
Az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv

„határvadász” „hat. vad.”

A Kormány 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés  
a), b), d), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és 85. § 
(3) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § 
(1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 93.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 14. alcím tekintetében a  kisajátításról szóló 2007.  évi CXXIII.  törvény 41.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 15. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés f ) és 
s)  pontjában, a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés i), u) és 
v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés 
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében az  adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.  évi CLI.  törvény 136.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 25. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/G.  § 
(1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb összege” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összege” 
szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 18.  § 
(1)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap összegének” szöveg lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló 
egyik szülő, a  törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására a  szülők megállapodása alapján 
jogosult szülő, a  vagyonkezelés és a  gyermek vagyoni ügyeiben a  törvényes képviselet teljes körű vagy részleges 
gyakorlására a bíróság által feljogosított különélő szülő, a gyám és a gondnok,”
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4. §  A Gyer. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  szülői felügyeleti jog a  Ptk. 4:186.  § (1)  bekezdés d)  pontjára tekintettel szünetel és utóbb a  szülői 
felügyeleti jog szünetelésére okot adó körülmény megszűnt, a gyámhivatal
a) megállapítja a  bíróság döntése alapján kizárólagos szülői felügyeletet gyakorló szülő szülői felügyeleti joga 
feléledését,
b) felhívja az a) pont szerinti szülőt a bíróság döntésének megfelelő szülői felügyelet gyakorlására, és
c) kötelezi a gyermeket gondozó szülőt a gyermek meghatározott időn belüli átadására az a) pont szerinti szülőnek.”

5. § (1) A Gyer. 24. § (5) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldre távozása esetén a gyámhivatal)
„f ) jóváhagyó határozatában megállapítja, hogy a jóváhagyás a kérelemben megjelölt helyre a határozat véglegessé 
válásától számított hat hónapig érvényes, amely határidő eredménytelen elteltét követően – ha a szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülők között továbbra is vita van – ismételten kérelmet kell benyújtani a gyámhivatalhoz a gyermek 
külföldi tartózkodási helyének kijelölése érdekében;
g) határozatában kötelezi a gyermek törvényes képviselőjét, hogy a külföldre költözés időpontját igazolható módon 
közölje a kapcsolattartásra jogosult szülővel és a gyámhivatallal.”

 (2) A Gyer. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a gyermek a gyámhivatal által kijelölt külföldi tartózkodási helyéről visszatér Magyarországra azzal a céllal, 
hogy itt szokásos tartózkodási helyet létesítsen, ismételt külföldre történő távozásakor újból kérelmet kell 
benyújtani a  gyámhivatalhoz a  külföldi tartózkodási hely kijelölése érdekében, feltéve, hogy a  szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülők között továbbra is vita van.”

6. §  A Gyer. 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő, a  Ptk. 2:15.  § (1)  bekezdés 
e)  pontja szerinti szülői jognyilatkozathoz abban az  esetben szükséges a  gyámhivatal jóváhagyása, ha a  szülői 
rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét.”

7. §  A Gyer. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a kapcsolattartás rendezésére irányuló kérelmet elutasítja, ha a kapcsolattartásra jogosult
a) a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette,
b) a  gondozó szülővel szemben súlyosan bántalmazó magatartást tanúsított és e  felróható magatartásával 
a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette,
c) szülői kötelességeit – a  tartási kötelezettség kivételével – önhibájából tartósan nem teljesítette, illetve 
elhanyagolta, és magatartásán nem változtatott, vagy
d) tekintetében a 30/E. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak.”

8. §  A Gyer. 70. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem forintban megállapított gyermektartásdíj esetén az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
(7) Nem forintban megállapított tartásdíj összegében bekövetkező változás esetén az  átszámítás a  bírósági vagy 
a  hatósági döntésben meghatározott kezdő időpontnak megfelelő napon, jogszabály által előírt változás esetén 
a  jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének napján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon történik.”

9. §  A Gyer. a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A.  § (1) A  megelőlegezett gyermektartásdíj összegének a  Gyvt. 23.  § (2)  bekezdése szerinti részösszegű 
megállapítására akkor kerülhet sor, ha a tényállás tisztázása alapján vélelmezhető a rendszeres, azonos összegben 
történő részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás.
(2) A  megelőlegezett gyermektartásdíj részösszegű megállapítása során a  megelőlegezett gyermektartásdíj 
összegét a  bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének és a  részösszegű megfizetés vagy 
részösszegű behajtás összege különbözetének figyelembevételével kell meghatározni és folyósítani azzal, hogy 
annak összege nem lehet magasabb a Gyvt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott összegnél.
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(3) Ha a részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás összegében változás áll be, a gyámhivatal a kötelezett 
vagy a  gyermek törvényes képviselője bejelentésére, vagy hivatalból a  megelőlegezés összegét felülvizsgálja és 
a változás időpontjától a folyósító szerv a felülvizsgálatnak megfelelő összegben folyósítja tovább.”

10. § (1) A Gyer. 73. § (1) bekezdés e) pontja a következő eh) alponttal egészül ki:
(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező 
részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az érintettek kötelesek haladéktalanul jelezni a gyámhivatalnak, ha)
„eh) a  gyermektartásdíj részösszegű megelőlegezése esetén a  részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajtás 
összegében változás áll be,”

 (2) A Gyer. 73. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező 
részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:)
„g) rendelkezést a  megelőlegezett gyermektartásdíjnak a  kérelem benyújtása napjától a  határozat meghozatala 
napjáig terjedő időszakra vonatkozó egyösszegű kifizetéséről vagy a  felfüggesztés időtartamára esedékes 
megelőlegezett gyermektartásdíj egyösszegű kifizetéséről, azzal, hogy a  folyósításra kerülő összeg arányosan 
csökkenthető a  jogosult részére ezen időszakra a  kötelezett által megfizetett vagy behajtott gyermektartásdíj 
összegével.”

 (3) A Gyer. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  bíróság a  megelőlegezés időtartama alatt a  tartásdíj összegét felemeli vagy leszállítja, a  gyámhivatal 
a  kötelezett vagy a  gyermek törvényes képviselője bejelentésére, vagy hivatalból is jogosult a  megelőlegezett 
gyermektartásdíj összegét a  bíróság jogerős határozatának megfelelően, az  abban foglalt időponttól, a  határozat 
jogerőre emelkedését követően – a jogosultsági feltételek újbóli vizsgálata nélkül – felemelni vagy csökkenteni.”

11. § (1) A Gyer. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a gyermektartásdíj megelőlegezésének időtartama alatt a gyámhivatal illetékessége megváltozik, a jogosult 
új lakcíme szerint illetékes gyámhivatal a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításához szükséges intézkedéseket 
az illetékességváltozásról szóló végzés meghozatalát követő hónaptól végzi el. A végzés meghozatalának hónapjára 
járó ellátás folyósításáról a korábbi lakcím szerinti illetékes gyámhivatal gondoskodik.”

 (2) A Gyer. 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Folyósító szervet is érintő illetékességváltozás esetén az  illetékességváltozásról szóló végzés meghozatalának 
hónapját követően esedékes, 73. § (6) bekezdése szerinti megkeresést a jogosult új lakcíme szerinti folyósító szerv 
teljesíti, a korábbi lakcím szerint illetékes folyósító szerv által átadott adatokat is figyelembe véve.”

12. §  A Gyer. 104. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal abban az esetben is elfogadhatja az elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet, ha azok 
tekintetében kizárólag a  gyermek és a  kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más hozzátartozó kapcsolattartására 
vonatkozó javaslattal nem ért egyet.”

13. §  A Gyer. 115. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gondozási díj fizetésének kötelezettsége a  szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése, valamint 
a gyermek 18. életévének betöltése után is fennmarad, ha a fiatal felnőtt a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
részesül utógondozói ellátásban.”

14. §  A Gyer. XVII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„A gyám és a gondnok részére kiállított tanúsítvány
139.  § (1) A  gyámhivatal a  gyámként és gondnokként történő kirendelés, valamint a  37.  § (2)  bekezdése szerint 
kijelölt gyámhivatal a gyámként történő kirendelés igazolására tanúsítványt állít ki
a) – az eseti gyám kivételével – a gyám, ideértve a gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot is, 
részére a gyámrendelő határozat közlésével egyidejűleg,
b) – az eseti gondnok és az ügygondnok kivételével – a gondnok részére
ba) a  gondnokrendelő határozat közlésével egyidejűleg, ha a  határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította, 
vagy
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bb) a ba) alpont alá nem tartozó esetben a gondnokrendelő határozat véglegessé válásától számított nyolc napon 
belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány tartalmazza
a) a tanúsítványt kiállító szerv nevét, székhelyét, telefonszámát és elektronikus levélcímét;
b) a megbízáson alapuló vagy munkaköri kötelesség alapján eljáró gyám vagy gondnok
ba) nevét,
bb) a  személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló rendelet vagy 
a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló rendelet szerinti nyilvántartási számát,
bc) a munkáltató vagy a megbízó megnevezését és székhelyét;
c) a b) pont alá nem tartozó gyám vagy gondnok személyazonosító adatait;
d) az igazolt adatra vonatkozó rendelkezést annak rögzítésével, hogy
da) a  gyám a  gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a  gyermek törvényes 
képviselője,
db) a gondnok a cselekvőképességében teljesen korlátozott gondnokolt törvényes képviselője, vagyona kezelője, és 
ha a gondnokolt gondozását is vállalta, úgy gondozója, vagy
dc) a  gondnok a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnokolt esetében, a  bíróság által 
meghatározott, a  tanúsítványban is megjelenített ügycsoportokban a  gondnokolt törvényes képviselője, 
ha a jövedelmi és vagyoni ügyeiben is korlátozták, úgy vagyona kezelője, és ha a gondnokolt gondozását is vállalta, 
úgy gondozója;
e) a gyám- vagy gondnokrendeléssel érintett kiskorú vagy gondnokolt személyazonosító adatait;
f ) a gyám- vagy gondnokrendelő határozat számát, keltét, a határozat azonnali végrehajthatóságának tényét;
g) – ha a  gondnokrendelésről szóló határozatot a  gyámhivatal nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak – 
a határozat véglegessé válásának időpontját;
h) a gyámi vagy gondnoki tisztséggel járó jogok és kötelezettségek kezdetének időpontját;
i) annak megállapítását, hogy a tanúsítvány annak bevonásáig érvényes;
j) a tanúsítvány kiállításának helyét és idejét és
k) a kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírását és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomatát.
(3) A tanúsítványt gyermekenként, gondnokoltanként kell kiállítani.
(4) A  gyámi, gondnoki tisztség megszűnése esetén a  gyámhivatal a  tanúsítványt visszavonja. Ha a  gyámi tisztség 
megszűnésének oka az  örökbefogadás engedélyezése, a  tanúsítványt a  37.  § (2)  bekezdése szerint kijelölt 
gyámhivatal vonja vissza.”

15. §  A Gyer. 153. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon 
felszámolásáról és a  földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 
2020. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Foktftv.) foglaltak szerint, az ott meghatározott értékbecslési ajánlat és 
értékbecslési szakvélemény figyelembevételével kell eljárni.”

16. §  A Gyer. 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyámhivatal – a  tulajdonosváltozás, illetve a  tulajdonközösség megszűnésének ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése érdekében – a szerződésben, a részletvételi nyilatkozatban foglalt, valamint az Foktftv. szerinti 
egyoldalú – törvényes képviselői – jognyilatkozat jóváhagyását és a határozat véglegessé válását rávezeti
a) a szerződésre,
b) a részletvételi nyilatkozatra,
c) megosztás esetén a vázrajzra, és
d) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén az egyezségi megállapodásra vagy egyoldalú 
jognyilatkozatra.”

17. §  A Gyer. 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzetközi vonatkozású gyámhatósági ügyben – az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  gyámhatóság 
közvetlenül juttatja el külföldre irányuló megkeresését vagy a  külföldi hatóság megkeresésére adott válaszát 
a címzettnek.”
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18. §  A Gyer.
a) 11.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 26/A.  § (6)  bekezdés a)  pontjában, 30/A.  § (6)  bekezdésében, 141.  § 

(4) bekezdésében, 147. § (4) bekezdésében, 159. § (2) és (3) bekezdésében, 159/A. § (3) és (6) bekezdésében 
az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap 
összegének” szöveg,

b) 26/A. § (6) bekezdés c) pontjában, 146. § (1a) bekezdésében, 159. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,

c) 30/G.  § (1)  bekezdésében a  „szüleivel való kapcsolattartásáról” szövegrész helyébe a  „szüleivel, indokolt 
esetben testvéreivel való kapcsolattartásáról” szöveg,

d) 70. § (2) bekezdés a) pontjában a „szünetel,” szövegrész helyébe a „szünetel, vagy” szöveg,
e) 159.  § (4)  bekezdésében az „az öregségi nyugdíjnak a  számadási kötelezettség teljesítése évében irányadó 

legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a számadási kötelezettség teljesítése évében irányadó szociális 
vetítési alap összegét” szöveg,

f ) 159/A. § (7) bekezdésében az „öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe a „szociális vetítési 
alap összegét” szöveg,

g) 164. §-ában a „megkeresi” szövegrész helyébe a „megkeresheti” szöveg,
h) 165. § (2) bekezdésében az „európai közösségi” szövegrész helyébe az „európai uniós” szöveg,
i) 168.  § (2)  bekezdésében a  „normáinak figyelembevételével” szövegrész helyébe a  „normáinak, valamint 

az európai uniós rendeletek figyelembevételével” szöveg
lép.

4. 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

19. §  Hatályát veszti 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
a) 1. §-ában az „ , a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői” szövegrész,
b) 9. §-a,
c) 1. számú melléklet X., XI., XII. és XIV. számú adatlapja.

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
26.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kjtvhr.) 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)
„a) gyermekotthonban a  gyermekvédelmi asszisztens, a  gyermekvédelmi ügyintéző, a  gyermekfelügyelő és 
a kisgyermeknevelő munkakörre,”
(meghatározott képesítési előírás alól a  felmentés abban az  esetben adható meg, ha a  közalkalmazott a  képesítés 
megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési 
előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az  adott munkakörre kinevezhető lenne és a  közalkalmazott vállalja 
a képesítés megszerzését.)
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 (2) A Kjtvhr. 10. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A)
„f ) nevelőszülői hálózatban a gyermekvédelmi ügyintéző munkakörre”
(meghatározott képesítési előírás alól a  felmentés abban az  esetben adható meg, ha a  közalkalmazott a  képesítés 
megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési 
előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az  adott munkakörre kinevezhető lenne és a  közalkalmazott vállalja 
a képesítés megszerzését.)

 (3) A Kjtvhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre,
a) gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben legfeljebb hat évre,
b) az a) pont alá nem tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt munkakörökben legfeljebb négy évre
adhatja meg.”

22. §  A Kjtvhr.
a) 15. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe a „sajátos 

nevelési igényű gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek” szöveg,
b) 15. § (6) bekezdés a)–c) pontjában a „sajátos nevelési igényű gyermek” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési 

igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” szöveg
lép.

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

23. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „irányadó szociális vetítési alap összegét” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés b) pontjában említett legkisebb mérték” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap összegének” szöveg
lép.

8. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló  
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 3.  § 
(3) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

9. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az  Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében 
mentorként pályázhat
a) az  a  tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, aki
aa) azzal a köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonya 
fennáll, pedagógus vagy oktató munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
ab) a mentorálandó tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti településen él, vagy
b) a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az a) pont szerinti végzettségeket adó 
képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati időszakba tartozó félévben kezdi meg.”

 (2) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat
a) az  a  tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató vagy 
szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, aki
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aa) azzal a köznevelési intézménnyel vagy szakképző intézménnyel, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonya 
fennáll, pedagógus vagy oktató munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
ab) a mentorálandó tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti településen él, vagy
b) a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az a) pont szerinti végzettségeket adó 
képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.”

10. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás 
a  kérelem benyújtásának napján érvényes – a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos devizaárfolyamon 
történik.
(2) Ha a szociális ellátás összegének megállapítása során az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, külföldi szerv által 
folyósított rendszeres pénzellátást is figyelembe kell venni, annak a kérelem benyújtásának, illetve a felülvizsgálati 
eljárás megindítása napján érvényes – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos devizaárfolyamon történő 
átszámításával kell a  szociális ellátás (különbözeti) összegét meghatározni. Ha a  felülvizsgálat eredményeként 
a  szociális ellátás összege változik, a  felülvizsgálat során megállapított összeget a  felülvizsgálati eljárást lezáró 
döntés meghozatalát követő hónap első napjától kell folyósítani.
(3) Az  Szt. 17.  § (1) és (1a)  bekezdésében foglalt esetekben az  ellátás visszafizettetése során a  külföldi szerv által 
folyósított rendszeres pénzellátás összegének a  felülvizsgálati eljárás megindítása napján érvényes – Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos devizaárfolyamon történő átszámításával kell a  visszafizetendő összeget 
meghatározni.”

27. §  A Pr. 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” 
szöveg lép.

28. §  Hatályát veszti a Pr. 9. § (8) bekezdése.

11. 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

29. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 21.  § (1)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
b) 21.  § (2)  bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimumot” szövegrész helyébe a „szociális vetítési 

alap összegét” szöveg
lép.

12. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 75.  § (1)  bekezdésében és VI.  mellékletében az  „az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg lép.

13. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló  
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 18. §-ában, 29. § (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi teljes nyugdíj legkisebb 

összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
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b) 21.  § (5)  bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege” szövegrész helyébe az „a szociális 
vetítési alap összege” szöveg,

c) 39.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

d) 61/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,

e) 61/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

lép.

14. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló  
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 11.  § (3)  bekezdés 
a) és b) pontjában, 11. § (4) bekezdés a) és b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

15. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tkr.) a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § A  Biztos Kezdet Gyerekházak 2024.  évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, 
a  2022.  december  31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2024. december 31-éig meghosszabbodik. 
E szolgáltatás támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2024. december 31-éig tart.”

34. §  Hatályát veszti a Tkr. 3/B. § (2) bekezdése.

16. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

17. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg lép.

18. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a  lakosságszámot a  helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatai alapján kell figyelembe venni.”
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38. §  Az Sznyr. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás, valamint a kizárólag új nevelőszülő bejegyzése, 
vagy az  egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges 
adatmódosítás az  (1)  bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezhető, az  ilyen okból történő 
adatmódosítás az (1) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe.”

39. §  Az Sznyr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) Az  ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban a  működést engedélyező 
szerv ügyintézési határideje tíz nap.
(2) A kizárólag új nevelőszülő bejegyzése vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek 
számának emelése miatt szükséges adatmódosítási eljárásban az  engedélyező szerv ügyintézési határideje 
húsz nap.”

40. §  Az Sznyr. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § (1) Az  Szt. 92/L.  § (1)  bekezdése és a  Gyvt. 100/A.  § (1)  bekezdése alapján kiszabott bírságot a  kiszabó 
határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni a bírságot kiszabó működést engedélyező 
szerv központosított beszedési számlájára.
(2) A  működést engedélyező szerv a  bírságot kiszabó, véglegessé vált határozat másolatát megküldi 
a szociálpolitikáért felelős miniszternek.”

41. §  Az Sznyr. 41.  § (3)  bekezdésében a „nevelési díjat, külön ellátmányt” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmányt” 
szöveg lép.

19. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételesen létesíthető a nevelőszülő beleegyezésével,)
„b) egyéb méltányolható okból, így különösen a 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti esetekben,”
(feltéve, hogy a gyermek érdekét nem sérti a határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítése.)

 (2) Az Nszr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  nevelőszülő a  9.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti határidőre nem szerzi meg a  nevelőszülői képesítést, 
a működtető a Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése alapján a nevelőszülő által nevelt gyermek gondozási helyének és fiatal 
felnőtt ellátási helyének megváltoztatását kéri a gyámhivataltól. A működtető az intézkedésével egyidejűleg annak 
tényéről értesíti a gyermek gyermekvédelmi gyámját.”

43. §  Az Nszr. 9. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Legfeljebb hat hónap időtartamra el lehet tekinteni a  nevelőszülő képesítésére vonatkozó rendelkezéstől, 
ha az elhunyt vagy súlyos beteg nevelőszülő vele egy háztartásban élt, élő hozzátartozói között van olyan személy,
a) aki a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek nevelését nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésével vállalná,
b) akihez a gyermek kötődik,
c) aki a  nevelőszülői képesítés kivételével megfelel a  nevelőszülővel szemben támasztott egyéb jogszabályi 
feltételeknek, és
d) aki írásban nyilatkozik róla, hogy a nevelőszülői képesítés megszerzését a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 
létesítésétől számított hat hónapon belül megszerzi.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben a  működtető a  nevelőszülővel a  nevelőszülői képesítés megszerzéséig, 
de legfeljebb hat hónap időtartamra határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesít.
(5) A  Gyvt. 54/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott, a  nevelőszülő háztartásában elhelyezhető különleges 
ellátási szükségletű gyermekek létszámára vonatkozó szabálytól a  nevelőszülői hálózat működtetője és a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat együttes nyilatkozata alapján lehet eltérni abban az esetben, ha
a) a gyermek különleges ellátási szükségletét megalapozó ok figyelembevételével a nevelőszülő alkalmas a feladat 
ellátására, továbbá vállalja a gyermek gondozását, és
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b) a nevelőszülőt feladatai ellátásában a nevelőszülői hálózat működtetője gyermekgondozó alkalmazásával vagy 
megbízásával segíti.”

44. §  Az Nszr.
a) 4. § (1) bekezdésében a „nevelési díjat és külön ellátmányt” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmányt” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (3) és (5) bekezdésében a „nevelési díj és a külön 

ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” szöveg,
c) 4.  § (3)  bekezdésében a „nevelési díjjal, a  külön ellátmánnyal” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmánnyal” 

szöveg,
d) 8. § (1) bekezdésében a „gyermek érdekét” szövegrész helyébe a „gyermek, fiatal felnőtt érdekét” szöveg,
e) 9.  § (2)  bekezdésében a  „nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében” szövegrész helyébe  

a „nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,
f ) 11.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „nevelési díjról, külön ellátmányról” szövegrész helyébe a  „nevelési 

ellátmányról” szöveg,
g) 11.  § (1)  bekezdés k)  pontjában a  „nevelési díjat, a  külön ellátmányt” szövegrész helyébe a  „nevelési 

ellátmányt” szöveg,
h) 11. § (3) bekezdésében a „nevelési díjat, külön ellátmányt” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmányt” szöveg,
i) 12. § (1) bekezdés f ) pontjában a „nevelési díj és külön ellátmány” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmány” 

szöveg,
j) 19.  § (3)  bekezdésében, 27.  § (4)  bekezdésében a „nevelési díjat és a  külön ellátmányt” szövegrész helyébe 

a „nevelési ellátmányt” szöveg,
k) 19. § (5) bekezdésében a „nevelési díjat” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmányt” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti az Nszr. 11. § (1) bekezdés h) pontja és 11. § (2) bekezdése.

20. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

46. §  Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és 
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

21. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó 
vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az  adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és 
bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában az „öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

(a  továbbiakban: öregségi nyugdíj legkisebb összege)” szövegrész helyébe a  „szociális vetítési alap 
összegének” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 5., 26., 34., 36., 37. és 42. pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés 6., 7., 14., 15., 22., 24., 31., 40. és 41. pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összege” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összege” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés 6., 7., 9. és 38. pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe 
az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

e) 2.  § (1)  bekezdés 12., 30., 33.  pontjában az  „öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe 
a „szociális vetítési alap összegét” szöveg,

f ) 2.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe a „szociális 
vetítési alap összegének” szöveg,

g) 2.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összege mértékét” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
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h) 2.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában az  „öregségi nyugdíj legkisebb összege” szövegrész helyébe a  „szociális 
vetítési alap összege” szöveg,

i) 2. § (1) bekezdés 47. pontjában a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg
lép.

22. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Jtv. vhr.) 
1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[A magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Jtv.) 8.  § 
(1)  bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a  továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához 
a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:]
„g) a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet alapján kiadott, 
a jelnyelvi tolmács vagy a siket jelnyelvi tolmács képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.”

49. §  A Jtv. vhr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1.  § d)–g)  pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel vagy 
tanúsítvánnyal rendelkező személy esetében a  képzés keretében, a  4.  § szerinti bejelentés benyújtását megelőző 
három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot a képzőhely igazolja.”

50. §  A Jtv. vhr.
a) 1.  § nyitó szövegrészében a  „vagy bizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a  „ , bizonyítvánnyal vagy 

tanúsítvánnyal” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „továbbá a  fordító jeltolmács bizonyítvánnyal rendelkező jelnyelvi 

tolmács” szövegrész helyébe az  „a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal, továbbá az  1.  § g)  pontja szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács vagy siket jelnyelvi tolmács” szöveg,

c) 1. melléklet 3. pontjában a „vagy bizonyítvány” szövegrész helyébe a „ , bizonyítvány vagy tanúsítvány” szöveg
lép.

23. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői 
névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a  foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 
401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet
a) 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 15.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „2022.” szövegrész 

helyébe a „2024.” szöveg,
b) 15. § (3) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2025.” szöveg
lép.

24. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

52. §  Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 27/G.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában és 27/H.  § a)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe  
az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

25. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. §  Az eljárási költségekről, az  iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a  költségek megfizetéséről, valamint 
a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg
lép.
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26. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § a) pontja a következő ac) alponttal 
egészül ki:
(Az Intézet
működteti)
„ac) az országos jelentkezési és képzésszervezői felületet,”

55. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § A  Kormány a  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki 
a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 24/C.  §-a szerinti digitalizációs program 
megvalósítására.”

27. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 25. § és a 34. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a), c) és x)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 25.  § a)  pontja tekintetében az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés m) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 
az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII.  törvény 38.  § 
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  Kormány egészségbiztosítóként a  NEAK-ot jelöli ki az  Ebtv. 36.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatok 
ellátására. A  NEAK jogosult az  Ebtv. 36.  § (1)–(9)  bekezdésében, továbbá az  Ebtv. 37–38/C.  §-ában meghatározott 
ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordinálni és irányítani.”

2. §  Az R. 11/E. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b)–(1j) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben olyan gyógyszer méltányosságból történő támogatására irányuló kérelem érkezik, amelynek 
az  adott indikációban történő alkalmazására vonatkozó gyógyszerbefogadási kérelmet a  gyógyszerek 
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, 
valamint a  támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7.  §-a 
szerinti javaslattevő bizottság még nem tárgyalt meg, és nem hozta meg javaslatát, a NEAK döntését a NEAK mellett 
működő Szakmai Javaslattevő Bizottság (a  továbbiakban: SZJB) és Társadalometikai Döntési Bizottság 
(a továbbiakban: TDB) bevonásával hozza meg.
(1b) Az SZJB tagjai:
a) az OGYÉI főigazgatója által kijelölt 1 fő,
b) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által az adott kérelem tárgyában szakmailag illetékes tagozat kijelölt 
szakértője, ultraritka betegségek esetén a Ritka Betegségek Tanácsadó Testülete által delegált 1 fő, és
c) a Magyar Orvosi Kamara elnöke által kijelölt 1 fő.
(1c) A TDB tagjai:
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt 1 fő,
b) az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke által kijelölt 1 fő,
c) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által kijelölt 1 fő,
d) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt 1 fő és
e) a NEAK főigazgatója által kijelölt 1 fő.
(1d) Az  SZJB állást foglal abban a  kérdésben, hogy a  gyógykezelés célját, a  gyógykezeléstől várt eredményt, és 
az  alkalmazás kockázatait figyelembe véve a  beteg alkalmas-e a  kérelmezett kezelésre, és állást foglal az  adott 
terápiával várható többlet egészségnyereségről a támogatással elérhető terápiákhoz képest.
(1e) A TDB a költségek figyelembevételével állást foglal arra vonatkozóan, hogy javasolható-e a beteg támogatása 
adott költséggel, figyelemmel a gyógykezelés során elérhető egészségnyereségre és költséghatékonyságra.
(1f ) A NEAK képviselője ismerteti a TDB-vel az adott kérelemre vonatkozóan az SZJB javaslatát, az általa megadott 
hatásossági paramétereket, és a kezelés várható költségét. A TDB összesített véleményét a NEAK képviselője terjeszti 
fel a NEAK részére.
(1g) A  NEAK döntéshozatala során az  SZJB és a  TBD állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével jár el, 
Támogatást nem javasló álláspont esetén a NEAK dönthet a méltányossági támogatás megadásáról.
(1h) Az SZJB és a TDB álláspontját titkos szavazással hozza meg.
(1i) A  NEAK biztosítja, hogy az  SZJB és a TDB a  kérelmeket folyamatosan, szükség esetén soron kívüli megkapja. 
A NEAK biztosítja továbbá a titkos szavazás technikai feltételeit.
(1j) Korábban nem kérelmezett eszközfajta esetén a  NEAK az  általa felkért, a  kérelemben megjelölt gyógyászati 
segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel 
rendelkező szakember véleményét is kikéri.”

3. §  Hatályát veszti az R. 1. § (10a) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  körzethatárok módosítása esetén nem jöhet létre a  (2)  bekezdésben meghatározott minimumlétszám 
alatti lakosságszámú felnőtt, vegyes, illetve házi gyermekorvosi körzet. A  körzetmódosítást követően a  szerződés 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11649

módosítását a  szolgáltató kezdeményezi. Új körzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, 
ha  az  új  körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes körzet esetén 
1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken.
(4) A (2) bekezdésnek megfelelő új körzet esetén a díjazást a NEAK a körzet kialakítását követő egy éven át kiegészíti 
az  adott típusú háziorvosi körzetek előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig, amely 
az első hónaptól kifizetésre kerül.”

5. §  Az R1. 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a  finanszírozó havonta állapítja meg. 
Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének 
és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. 
Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés havi gyakorisággal történik.”

6. § (1) Az R1. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató a  kedvezményezett települések 
besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott településen 
szolgálatonként havi 100 000 forint területi kiegészítő díjazásra jogosult.”

 (2) Az R1. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a  háziorvosi szolgálat orvosa nem a  Hr.  szerint 
végzi a  programozott betegellátást, az  ellenőrzési jegyzőkönyv kelte szerinti hónapra folyósított (5),  illetve 
(5a) bekezdésben meghatározott kiegészítő díj 50%-át visszavonja.”

7. §  Az R1. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NEAK az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására
a) a területileg illetékes önkormányzattal vagy azzal az egészségügyi intézményével, akivel az önkormányzat feladat 
átadási/átvállalási szerződést kötött,
b) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátó állami mentőszolgálattal
köt szerződést.”

8. § (1) Az R1. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fogászati alapellátásban az  iskolai, ifjúsági szolgálat az  általa a  nevelési, oktatási intézményben ellátandók 
– és a szerződésben megállapított – létszámától függően korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján 
havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A  díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 53,2 Ft/hó. 
A  korcsoportonkénti szorzó iskolai, ifjúsági szolgálat esetén a  22.  § (6)  bekezdés b)  pontja szerinti személyek 
esetén 4,6.”

 (2) Az R1. 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskolai, ifjúsági szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára 
jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a  szolgáltató a  praxis ellátására a  teljes rendelési időben legfeljebb 
két fogorvost foglalkoztat.
(6) A  korcsoportonkénti szorzóval számított korcsoportos-pontszám 6000 pont felett degresszió alá esik. 
A  degresszió számítási módját a  3. számú melléklet C)  pontjának megfelelően kell alkalmazni. A  degresszió 
számításánál az  adott fogorvos által nevelési, oktatási intézményben ellátandó valamennyi létszámot figyelembe 
kell venni függetlenül attól, hogy ellátásukra egy vagy több körzetben kerül sor. Az  így számított pontértéket 
a körzetek pontszámának arányában kell figyelembe venni.”

 (3) Az R1. 23. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  fogorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése érdekében az  egészségbiztosításért felelős miniszter 
rendeletben határozza meg a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás keretében a gyermek-, 
felnőtt-, vegyes szolgálat indikátorait. A  finanszírozó a  fogorvosi szolgálat megfelelő gyógyító-megelőző 
tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és erről 
értesíti az adott szolgálat működtetőjét.”

9. §  Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendelések teljesítményéről a  fogászati szolgáltató a  4.  § (2)  bekezdése és a  23.  § (8)  bekezdése szerint 
jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a  tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A NEAK a kiszámított 
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díjat a  jelentés megküldésének hónapjában utalványozza a  szolgáltatónak. A  teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül 
kifizetésre az  alapdíj és a  23.  § (2b)  bekezdése szerinti kiegészítő díj, a  4/A.  § (4)  bekezdése szerinti jogviszony-
ellenőrzési díj. A  NEAK a  25/B.  § (2)  bekezdése szerinti minősítő teljesítménydíjat a  jelentés megküldését követő 
második hónapban utalványozza a szolgáltatónak.”

10. §  Az R1. III. fejezete a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § (1) A  fogorvosi szolgáltató a  fogorvos gyógyító-megelőző tevékenységének 23.  § (7a)  pontja szerinti 
értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében 
pontot ér el.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a  finanszírozó havonta állapítja meg. 
Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének 
és a tárgyhónapban díjazásra jogosult fogorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. 
Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés a 2023. januári időszak értékelésétől kezdődően havi gyakorisággal történik.
(3) A  fogorvosi szolgáltató az  adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően 
végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra finanszírozási szerződése megszűnését követően 
a fogorvosi szolgálatot megillető teljesítménydíjjal együtt jogosult.”

11. §  Az R1. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) A  finanszírozási szerződésben minden ellátási forma tekintetében meghatározható a  szolgáltató által 
nyújtható szolgáltatások köre, a tervezett éves keret, a teljesítés időbeli ütemezése, valamint a tervezett éves keret 
feletti ellátások köre. A  járóbeteg- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, az  általános anesztéziában végzett egynapos 
fogászati ellátás, az  aktív fekvőbeteg-szakellátási háttérrel nem rendelkező önálló egynapos sebészeti ellátások 
(a továbbiakban: önálló egynapos ellátások), továbbá a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) és laboratóriumi 
ellátások, valamint a  krónikus fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének finanszírozó általi megállapítása 
az e rendeletben foglaltak szerint történik.
(2) A  finanszírozó minden év januárban honlapján közzéteszi a  tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év 
(november–október) adatai alapján meghatározott, az  (1)  bekezdésben nevesített ellátások tervezett éves keretét 
szolgáltatónkénti és ellátási formánkénti bontásban.
(3) A járóbeteg-szakellátásban és a molekuláris diagnosztikai, valamint az önálló egynapos ellátások és az általános 
anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók tervezett éves keretét a  tárgyidőszakot 
megelőző finanszírozási évben (november–október) nyújtott ellátások képezik. Az  egyes szolgáltatók tervezett 
éves keretének emelésére – az  5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül – csak abban 
az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók 
által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret 
újraosztásával.
(4) Aktív fekvőbeteg-szakellátásban a  tervezett éves keret mértékét szakmaspecifikusan, azaz szakmánként és 
betegségcsoportonként, az  R. 3. számú melléklete szerinti betegségcsoportok szerint összesített egy esetre jutó 
országos átlagfinanszírozás mértéke alapján kell meghatározni, az  egészségügyi szolgáltató által a  tárgyidőszakot 
megelőző finanszírozási évben nyújtott teljesítménye alapján, amely teljesítményben az  R.  4.  számú 
melléklete szerinti meghatározott intézeti körben végezhető ellátások és a  99 Főcsoport nélküli homogén 
betegségcsoportokba tartozó ellátások a jelentett összsúlyszám szerint kerülnek figyelembevételre.
(5) Az  aktív fekvőbeteg-szakellátásban a  tervezett éves keret meghatározása során figyelembe szükséges venni 
az  egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság szakmák és progresszivitási szintek 
szerint meghatározott számát – ide nem értve az  országos vagy speciális területi ellátási kötelezettséget –, 
és a megelőző évben szakmaspecifikusan egy lakosra jutó országos átlagos, intézményi case-mix indexszel súlyozott 
finanszírozási mértéket.
(6) Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére – az 5. számú mellékletben meghatározott előirányzat 
emelése nélkül – csak abban az  esetben van lehetőség, ha az  adott ellátási formában a  tárgyévet megelőző 
finanszírozási évben a  szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget 
biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával.
(7) A krónikus fekvőbeteg szakellátásban a 8. számú melléklet táblázatának 2. és 3. sorában foglalt ellátásai esetén 
az érintett szervezeti egységekre jutó tervezett éves keret mértékét a tárgyévet megelőző év betegforgalma, ellátási 
napjai, a krónikus szorzók, valamint a krónikus alapdíj figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató az előző 
évi teljesítménye alapján számított tervezett éves keretre jogosult a tárgyévben.
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(8) Az  (7)  bekezdés szerinti krónikus fekvőbeteg szakellátás tervezett éves keretére az  egészségügyi szolgáltatók 
az általuk nyújtott ellátási eseményektől függetlenül havonta jogosultak, azzal, hogy ha teljesítményük nem éri el 
a tervezett éves keret 80%-át, úgy a havi finanszírozás mértékét a teljesítményük alapján kell utalványozni.
(9) A  tervezett éves keretek mértéke a  tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben jelentett ellátások alapján 
– az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése alapján – csökkenthető vagy növelhető. A tervezett éves keret 
növekménye vagy csökkenése egyik évről a  másikra nem haladhatja meg a  10%-ot. A  molekuláris diagnosztikai 
vizsgálatok (PCR) esetén a 100% feletti tervezett éves keretkihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók tervezett 
éves kerete nem csökkenhet.
(10) A  finanszírozási évre vonatkozóan az  egyes ellátási formákra – a  mindenkor hatályos költségvetési 
törvény figyelembevételével – rendelkezésre álló tervezett éves kereteket a  28. számú melléklet összesítve 
tartalmazza. A  tervezett éves keretet éves szinten, valamint időarányosan – az  ellátási igények változásának 
figyelembevételével – havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret bontását 
a  28. számú melléklet tartalmazza az  egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos 
szezonális index alapján.
(11) A  tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret havi bontása a  szolgáltató által megadott szezonális index 
alapján történik, azzal, hogy az  egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a  havi országos 
szezonális index 20 százalékkal növelt vagy csökkentett mértékét, és a  tizenkét havi összes százalékos index 
összege nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak 
a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül 
határozhatja meg. Ha a  szolgáltató nem határozza meg a  szezonális indexét, a  tervezett éves keret havi bontása 
a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális 
index figyelembevételével történik.
(12) Az  új finanszírozási évre vonatkozó tervezett éves keret megállapításáig – átmenetileg – a  járó- és aktív 
fekvőbeteg-szakellátás, molekuláris diagnosztikai (PCR), önálló egynapos ellátási és általános anesztéziában 
végzett egynapos fogászati ellátási és a  laboratóriumi ellátások, krónikus fekvőbeteg-szakellátás tervezett éves 
keretét a  szolgáltató részére a  finanszírozási évet megelőző finanszírozási év utolsó hónapjára meghatározott, 
miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli tervezett éves keret (a  továbbiakban: átmeneti tervezett 
éves keret) alapján kell megállapítani. A finanszírozási évet követő hónapokra vonatkozó havi tervezett éves keret 
meghatározásánál az  átmeneti tervezett éves keretet úgy kell korrigálni, mintha az  adott hónapra vonatkozó 
szezonális index egytizenketted lett volna.
(13) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,
a) a  népegészségügyi program keretében jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és 
a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,
b) a  jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a  42190 kódszámú újszülöttkori 
objektív hallásszűrés,
c) az  R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a  29703 kódszámú boncolás 
problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a  29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett 
tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,
d) a 29/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálatok,
e) a 12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során 
tevékenység,
f ) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 
11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750, 54524, 54694, 54823 kódszámú beavatkozások,
g) meddőségkezelési ellátásokhoz kapcsolódó 16640, 16641, 16642, 16643, 16644 kódszámú beavatkozások
kivételével történik.
(14) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-
szakellátásnak minősülő
a) szülés mint esemény,
b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszámérték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési 
súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az  intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről 
és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az  újszülött 0–4 napos korban történő 
életkorhoz kötött szűrővizsgálatait is,
c) boncolás és
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d) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások
kivételével történik.
(15) A (13) és (14) bekezdésben foglalt ellátásokat a finanszírozó az R.-ben meghatározott súlyszám- vagy pontérték 
szerint a szolgáltató teljesítményjelentése alapján számolja el.
(16) Ha az  egészségügyi szolgáltató önálló egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződése 
megszűnik, a  feladatára megállapított tervezett éves keretet az  egészségügyért felelős miniszter egyidejű 
tájékoztatása mellett a  finanszírozó év közben is szétoszthatja az  önálló egynapos sebészeti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatók között.
(17) Intézményi összevonások esetén, ha az  egyik intézmény aktív fekvőbeteg-szakellátásra nem, csak önálló 
egynapos ellátásra vonatkozóan rendelkezett finanszírozási szerződéssel, annak tervezett éves keretének 
mértékével a  másik integrációval érintett egészségügyi szolgáltató aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó 
tervezett éves keretét kell növelni azzal, hogy ezen keret terhére a  továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti 
tevékenység végezhető.
(18) A  finanszírozó az  önálló egynapos ellátásra vonatkozó tervezett éves keret megállapításainak szabályaitól 
eltérhet, ha az  egészségügyi szolgáltató a  minőségi mutatók – ideértve a  szövődmények arányát is – alapján 
az önálló egynapos ellátásokra finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók országos átlagától 
eltér. Az eltéréshez az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.
(19) A  29/A.  § (1)  bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében 
az  országos keret a  laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján 
meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
részére a  tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret az  országos keret terhére az  átmeneti tervezett éves 
keret megállapításának szabálya szerint a  finanszírozási év első hónapjára megállapított keret arányában kerül 
megállapításra.
(20) A  finanszírozó a  többletkapacitás-befogadásokat, valamint az  egyéb ellátási kötelezettségben bekövetkezett 
változásokat figyelembe véve a  tárgyévet követő évben a  tervezett éves keretet az  esetszámok teljesülésének, 
és  szükség szerint a  területi ellátási kötelezettségbe tartozó lakosságszám változásának, valamint az  NNK által és 
jelzése alapján legalább 6 hónapja helyettesítésre kijelölésnek megfelelően korrigálja. A  finanszírozó a  honlapján 
szolgáltatónkénti bontásban közzétett minőségi mutatók alapján javaslatot tehet a  tervezett éves keret 
módosítására. A  finanszírozó a  javaslatot az  Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában lévő szolgáltatók 
vonatkozásában az országos kórház-főigazgató részére, más szerv fenntartásában álló aktív fekvőbeteg-szakellátást 
nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a fenntartó részére jóváhagyásra megküldi. A fenntartó a fenntartásában lévő 
szolgáltatók vonatkozásában a  rendelkezésre álló tervezett éves keret öt százalékáig fenntartói tartalékkeretet 
hozhat létre. A  finanszírozó a  tervezett éves kereteket az  egészségügyért felelős miniszter egyetértését követően 
a honlapján közzéteszi.
(21) Ha a finanszírozó tudomására jut, hogy az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
beteg ellátását megtagadta, kikéri az  országos tisztifőorvos véleményét, amely alapján a  finanszírozó az  országos 
kórház-főigazgató, illetve más szerv fenntartásában álló szolgáltató esetén a fenntartó értesítésével az egészségügyi 
szolgáltató tervezett éves keretét esetenként járóbeteg-szakellátásban legalább 1, aktív fekvőbeteg-szakellátásban 
legalább 2 súlyszámnak megfelelő mértékkel csökkenti.”

12. §  Az R1. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset – a  gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap 
terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) 
NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R1.) 18.  § (5)  bekezdése szerinti transzplantációs és keringéstámogató ellátások 
kivételével – egy ellátási esetnek minősül, amelynek típusát a  fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus 
minősítése határozza meg. Önálló ellátási esetnek minősül a kórházban meghalt beteg boncolása is. Ha az R1. 18. § 
(5) bekezdése szerinti ellátás történt, a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás és az azt megelőző és/vagy 
követő ellátás önálló ellátási esetként számolható el az elszámolási szabályok alapján.”

13. §  Az R1. 76/B. §-sal egészül ki:
„76/B.  § (1) Az  egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) 
BM   rendelettel bevezetett szakmafedezeti kiegyenlítés fedezetét a  2021.  évtől bevezetett tervezett éves keretek 
tartalmazzák.
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(2) A  2023. finanszírozási évben a  tervezett éves keretek meghatározása a  2019. finanszírozási év adatainak 
figyelembevételével történik. Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.13.) megállapított 27.  § 
(5) bekezdése szerinti szabályt az országos súlyszám mennyiség 20%-ának felosztása során kell alkalmazni.
(3) A  Módr.13.-mal megállapított 12/A.  § (2)  bekezdésében és 27.  §-ban foglaltakat a  2023. január havi 
teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

14. § (1) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

15. §  Az R1.
a) 11 §. (5)  bekezdésében a  „2400” szövegrészek helyébe a  „3600” szöveg, az  „1200” szövegrészek helyébe 

az „1800” szöveg,
b) 25. § (3) bekezdésében a „Pénztár” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R1.
a) 12. § (2) bekezdésében a „ , valamint a 14. § (2)–(4a) bekezdése” szövegrész,
b) 12. § (3) bekezdése,
c) 12/A. § (3) bekezdése,
d) 14. § (1)–(4) bekezdése.

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló  
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 13. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) Ha az intézményi várólistán lévő beteg az egészségügyi ellátást azért nem vette igénybe, mert az Ebtv. 19. § 
(3)  bekezdése szerint másik orvost igényelt, akkor az  intézményi várólistáról való törlés mellett intézkedni kell 
a beteg intézményi előjegyzési listára történő vételéről. Azon betegeket, akik azért nem részesültek egészségügyi 
ellátásban, mert az  Ebtv. 19.  § (3)  bekezdése szerint másik orvost igényeltek, az  intézményi előjegyzési listán kell 
nyilvántartani.”

18. §  Az R2. 13. § (17) bekezdésében az „(1)–(16)” szövegrész helyébe az „(1)–(16a)” szöveg lép.

4. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  §-a a  következő (10)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(10) A Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott esetben és módon részt vesz a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
orvosi ügyeleti ellátásban, és koordinálja azt.”

5. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló  
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – 
meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;”

21. §  Az R3. 14. § (1) bekezdésében a „bejelentheti” szövegrész helyébe a „bejelenti” szöveg lép.
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6. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosítása

22. §  A halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. alcíme 
a következő 47/B. §-sal egészül ki:
„47/B. § 2023. június 30-ig, ahol az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében az állami mentőszolgálat 
látja el az  egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást és a  4.  § 
(1)  bekezdése szerinti értesítés 22.00 óra és 06.00 óra között történik, a  3.  § (1)  bekezdés d)–g)  pontja szerinti 
háziorvos vagy ügyeleti szolgálatot ellátó orvos, valamint – ha az  ügyben eljár – a  47.  § szerinti helyszíni 
halottvizsgálatot végző orvos az értesítését követő legkésőbb 6 órán belül a helyszíni halottvizsgálatot megkezdi.”

7. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. §  Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 13. §-sal 
egészül ki:
„13. § (1) A NEAK 2023. február 1. napjától ellátja
a) mindazon feladatokat, amelyek 2023. január 31-ig a  Belügyminisztérium egészségügyi finanszírozásért és 
fejlesztésért felelős helyettes államtitkára által irányított Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály, Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetésért Felelős Főosztály szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak, 
valamint
b) a NEAK gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó
a) központi költségvetési források,
b) foglalkoztatotti állomány,
c) tárgyi eszközök,
d) vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében a Belügyminisztérium jogutódja a NEAK.
(3) A Belügyminisztérium és a NEAK a feladatok átadásáról átadás-átvételi megállapodást köt.”

24. §  Hatályát veszti az R4. 3. § (4) bekezdése.

8. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszíti az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
a) 7. § (4)–(6a) bekezdése,
b) 7. § (12) bekezdése.

9. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló  
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben előírt valamennyi tájékoztatási pontban történő változásáról legkésőbb a hatálybalépésük 
napján tájékoztatni kell az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeket.”

27. §  Az R5. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet
a) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
b) az  Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvének,
c) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvének
való megfelelést szolgálja.”
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28. §  Az R5. 11. § (1) bekezdésében a „8 nap” szövegrész helyébe a „7 nap” szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti az R5. 23. § (3) bekezdése.

10. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „ügyeleti szolgálatokkal” szövegrész helyébe az „ügyeleti szolgálatokkal, 

valamint az állami mentőszolgálattal együttműködve” szöveg,
b) 4/C.  § (2)  bekezdésében az „ügyeleti feladatokat is elláthat” szövegrész helyébe az „ügyeleti feladatokat is 

elláthat az állami mentőszolgálattal egyeztetve” szöveg,
c) 4/C. § (3) bekezdésében az „az önkormányzatokkal” szövegrész helyébe az „az önkormányzatokkal és az állami 

mentőszolgálattal” szöveg
lép.

11. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

31. §  A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet meghatározza
a) az egészségügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató 
és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Szolgáltatóközpont) útján 
az egészségügy területén nyújtott központosított informatikai szolgáltatások körét,
b) az a) pont szerinti szolgáltatások igénybevételére kötelezett és jogosult szervek körét,
c) azoknak az  informatikai rendszereknek a  körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről az  e  rendeletben 
meghatározott módon a Szolgáltatóközpont gondoskodik,
d) az egészségügyért felelős miniszternek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről szóló 1997.  évi XLVII.  törvény (a  továbbiakban: Eüak.) 35/B.  §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térrel (a továbbiakban: EESZT) kapcsolatos feladatait, valamint
e) a Szolgáltatóközpont egyéb feladatait.”

32. §  Az R6. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Szolgáltatóközpont támogatja az  egészségügyért felelős miniszternek az  EESZT csatlakozáshoz használt 
informatikai rendszer engedélyezéséhez szükséges műszaki bevizsgáláshoz kapcsolódó feladatait.
(1b) A Szolgáltatóközpont ellátja az 1. melléklet 1–3. pontja szerinti központi egészséginformatikai rendszerekhez 
kapcsolódó oktatási feladatokat.”

33. §  Az R6. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. Az EESZT-vel kapcsolatos kijelölő rendelkezések
5/A. § (1) A Kormány az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki
a) az Eüak. 35/A. §-a szerinti EESZT működtetőjeként;
b) az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként;
c) az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként.
(2) Az  egészségügyért felelős miniszter az  5/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatkörében eljárva a  határon 
átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében az  Eüak. 19/A.  §-a szerinti nemzeti 
kapcsolattartó szerv. Az  egészségügyért felelős miniszter nemzeti kapcsolattartó szervként biztosítja a  határon 
átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítésével összefüggő információcserét az  Európai Unió 
tagállamainak nemzeti kapcsolattartó szerveivel és az Európai Bizottsággal együttműködve.
(3) Az  egészségügyért felelős miniszter az  e  rendeletben meghatározott feladatkörei ellátása során érvényesíti 
a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit, és biztosítja, hogy 
az EESZT-ben szereplő adatokhoz arra nem jogosult szerv vagy személy ne férjen hozzá.
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(4) Az  egészségügyért felelős miniszter az  e  § szerinti feladata ellátásába adatfeldolgozóként vonja be 
a Szolgáltatóközpontot.”

34. §  Az R6. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
630/2022.  (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód. R.) által megállapított 5/A.  § szerinti feladatok alapján 
az  egészségügyért felelős miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az  OKFŐ jogutódja 
a  Belügyminisztérium, –  az  ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre 
kiterjedően – a jogutódlás a Kit. 20. § (5) bekezdése szerint történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a következőkre:
a) az átkerülő feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az átkerülő feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c) az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati 
jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a  munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint 
kormányzati szolgálati jogviszonyuk, munkaviszonyuk, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk,
d) a  c)  pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állókkal, 
munkavállalókkal, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal összefüggő 
funkcionális feladatokat – ideértve különösen az  iratkezelési, személyügyi feladatokat, továbbá a  költségvetés 
tervezésével, az  előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, 
a  finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a  pénzügyi, számviteli rend betartásával, a  költségvetési 
szerv működtetésével, a  költségvetési szerv használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő 
feladatokat  – ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyuk és munkaviszonyuk.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően az  EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi 
ágazati fejlesztések” projekt keretében végrehajtott Ápolástámogatási rendszer és Járóbeteg-irányítási rendszer 
fejlesztések tekintetében fennálló szerződések és vagyoni elemek nem szállnak át a  Szolgáltatóközpontra, azzal, 
hogy a megvalósítás szakmai irányítását a belügyminiszter végzi.
9/B.  § (1) Az  OKFŐ-nél az  EESZT-hez kapcsolódó álláshelyeken a  Mód. R. hatálybalépését megelőző napon 
foglalkoztatott, a  9/A.  § alá nem tartozó kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 114.  §-a alapján a  Mód. R. hatálybalépésének napján munkaviszonnyá 
alakul át, a munkavállaló munkáltatója a Szolgáltatóközpont.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti munkavállaló munkabérét a Szolgáltatóközpont úgy állapítja meg, hogy az nem lehet 
kevesebb, mint amekkora összegre az érintett – kormányzati szolgálati jogviszonyban illetményként – a kinevezési 
okirat alapján a Mód. R. hatálybalépését megelőző napon jogosult volt.
(3) Az  OKFŐ-nél a  Mód. R. által megállapított 2.  § (1a) és (1b)  bekezdése szerinti feladatok esetében, azok 
tekintetében kötött szerződéseiből származó jogok és kötelezettségek a  Mód. R. hatálybalépésének napján 
a  Szolgáltatóközpontra szállnak át, az  ilyen szerződések esetében a  Szolgáltatóközpont az  OKFŐ jogutódjaként 
helyébe lép.
(4) A  Mód. R. által megállapított 2.  § (1a) és (1b)  bekezdése szerinti feladatokhoz szükséges vagyoni elemekre 
vonatkozó, az  OKFŐ-nél lévő vagyonkezelési jogok és kötelezettségek a  Mód. R. hatálybalépésének 
napján a  Szolgáltatóközpontra szállnak át. Az  OKFŐ és a  Szolgáltatóközpont a  Mód. R. hatálybalépését 
követő 30 napon belül jegyzőkönyvben rögzítik az  érintett vagyonkezelési jogok és kötelezettségek körét, 
valamint a vagyonelemek értékét.”

35. §  Az R6.
a) 8.  § (5)  bekezdésében az  „OKFŐ-nél” szövegrész helyébe az  „Országos Kórházi Főigazgatóságnál 

(a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
b) 1. melléklet 1. pontjában az „Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT)” szövegrész 

helyébe az „EESZT” szöveg
lép.

36. §  Hatályát veszti az  R6. 4.  §-ában az „– az  Országos Kórházi Főigazgatóság (a  továbbiakban: OKFŐ) bevonásával –” 
szövegrész.
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12. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § 2023. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 8. § (1) bekezdése és a 16. § a), b) és d) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.
 (4) A 29. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

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

 (2) Ez  a  rendelet a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a rendelet
a) a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek,
b) az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló az Európai Parlament és 

a Tanács 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 irányelvének, és a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka 
és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvének 

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2023. évi 

előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

Praxisfinanszírozás 104 742,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 117 049,6

Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás 22 154,0

Eseti ellátás díjazása 649,3

Ügyeleti szolgálat 13 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 257 701,1

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 255,1

Védőnői ellátás 24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 283,3

Fogászati ellátás

 Praxisfinanszírozás 38 950,7

 Indikátorrendszer finanszírozás 3 543,4

 Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 45 069,1

3. Fogászati ellátás összesen 87 563,2
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4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796,9

6. Művesekezelés 27 771,1

Célelőirányzatok

Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának 
támogatása

1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018-2023. évi béremelésének fedezete 679 067,8

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 787,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 704 242,3

8. Mentés 45 560,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 201 756,4

Népegészségügy fejlesztése 2 717,5

2023. évi többletkapacitás befogadás fedezete 3 000,0

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

    Fekvőbeteg-szakellátás 658 961,5

     aktív fekvőbeteg-szakellátás 564 151,0

     krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 882,9

     fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

     várólista csökkentés 5 000,0

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 548,3

10. Összevont szakellátás összesen 926 775,3

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 7 281,1

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 129 659,8

ÖSSZESEN 2 254 381,5
”

2. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az  R1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23.  pont „N.” megjelölésű sora helyébe a  következő sor lép,  
és ezt követően a következő „M” megjelölésű sorral egészül ki:
„N. transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ápolás lezárása
M. keringéstámogató ellátás lezárása”
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3. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2023. évre vonatkozó súlyszám és pont keret

 1.  A  járóbeteg-szakellátás – ideértve a  CT-MRI vizsgálatokat is – 2022. november és 2023. október közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 88 011 289 105 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb 
ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

 2.  A  fekvőbeteg-szakellátás 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret 
mértéke: 2 189 463 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 

keret, valamint
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

 3.  A  laboratóriumi ellátások 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret 
mértéke: 9 693 668 529 pont. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) 2022. november és 2023. október közötti 
teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 3 818 979 427 pont.

 4.  Az egyes ellátási formák 2023. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

Hónap
Fekvőbeteg-szakellátás, Járóbeteg-

szakellátás, PCR, laboratóriumi ellátás

2022. november 1/12

2022. december 1/12

2023. január 1/12

2023. február 1/12

2023. március 1/12

2023. április 1/12

2023. május 1/12

2023. június 1/12

2023. július 1/12

2023. augusztus 1/12

2023. szeptember 1/12

2023. október 1/12
                                                                                                             ”
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A Kormány 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 15. § (2a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  felnőttképzési államigazgatási szerv  évente két továbbképzési időszakot szervez. Az  egyes továbbképzési 
időszakok időtartama legalább két hónap, ide nem értve a pótvizsgák letételére rendelkezésre álló időszakot.”

2. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet III. Fejezete a  következő 
10. alcímmel egészül ki:
„10. Az Fktv. 11/A. §-ához
20.  § (1) A  programkövetelmény nyilvántartásba vételéről, a  nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint 
a  nyilvántartásból történő törlésről a  felnőttképzésért felelős miniszter – a  szakképzésért felelős miniszter 
egyetértésével – dönt.
(2) Az eljárásban a felnőttképzésért felelős miniszter a kérelem
a) szakmai tartalmának módszertani szempontú megfelelése tekintetében az  IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és
b) valós gazdasági igénynek megfelelése tekintetében – ha az  adott ágazatban ágazati készségtanács működik  – 
az ágazati készségtanácsot
szakértőként vonhatja be.
(3) A szakértői szakvéleményt az általa foglalkoztatott vagy más módon bevont és az adott ágazatban kiemelkedő 
elméleti felkészültségű vagy az  adott ágazatban legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező személyek 
véleménye alapján kell elkészíteni. Szakmai gyakorlatként olyan munkakört lehet figyelembe venni, amely 
betöltésének feltétele az  adott ágazathoz kapcsolódó szakképzettség vagy szakképesítés. A  szakértő a  szakértői 
szakvélemény elkészítéséért legfeljebb a  szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott önköltségének egyhavi összege százötven százaléka szerinti szakértői díjra jogosult.
(4) Az eljárásban a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményét ki kell kérni.
(5) Ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez 
köti, a felnőttképzésért felelős miniszter a szakképesítés programkövetelményét a szakképesítés ágazatáért felelős 
miniszter által meghatározott tartalommal veszi nyilvántartásba.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételkor a (2) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni.
20/A.  § A  felnőttképzésért felelős miniszter a  szakképzésért felelős miniszterrel együttműködésben minden  év 
november utolsó napjáig felülvizsgálja a  nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és a  felülvizsgálati 
eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 20. § (5) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott 
ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a  nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre 
kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A  törlésről hozott döntését a  felnőttképzésért felelős 
miniszter a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli.”

3. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  felnőttképző a  kiállított tanúsítványt legkésőbb annak aláírását követő két munkanapon belül 
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.”
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4. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet III/B. Fejezete a  következő 
14/D. alcímmel egészül ki:
„14/D. Az Fktv. 24/A. §-ához és 24/B. §-ához
26/D.  § Az  Flt. szerinti foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap foglalkoztatási és 
felnőttképzési alaprészének felnőttképzési célú része (a továbbiakban: felnőttképzési alaprész)
1. a felnőttképzéshez kapcsolódó feladatainak ellátása keretében
a) a felnőttképzéshez kapcsolódó információk terjesztésével és a  felnőttképzés népszerűsítéséhez kapcsolatos 
tevékenységre,
b) a Kormány döntésén alapuló felnőttképzéssel összefüggő központi program megvalósítására,
c) felnőttképzési célú uniós finanszírozású program elő- és társfinanszírozására;
2. a felnőttképzési rendszer fejlesztése és működtetése keretében
a) a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerének fejlesztésére és működtetésére,
b) az egységes szak- és felnőttképzési pályakövetési rendszer fejlesztésére és működtetésére,
c) felnőttképzési szakértői testület működtetésére,
d) az Fktv. szerinti mikrotanúsítványok rendszerének fejlesztésére és működtetésére,
e) az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felnőttképzéssel összefüggő 
feladata ellátására;
3. a foglalkoztatási, szakképzési, felsőoktatási és a felnőttképzési tevékenységek összehangolási feladata keretében
a) a munkaerőpiaci előrejelző rendszer fejlesztésére és működtetésére,
b) a Kormány döntésén alapuló foglalkoztatást elősegítő és képzési tartalommal rendelkező, központi program 
megvalósítására,
c) a képzési tartalommal rendelkező foglalkoztatást elősegítő európai uniós finanszírozású program elő- és 
társfinanszírozására,
d) a felnőttképzések digitalizációjára és az egyenlő hozzáférés biztosítására,
e) felnőttképzéshez szükséges korszerű és digitális tananyagok kidolgozására és fejlesztésére,
f ) a szakképzési, felsőoktatási, foglalkoztatási és felnőttképzési tevékenységek összehangolására;
4. az Flt. 39. § (4) bekezdésében meghatározott díjak, kiadások és költségek finanszírozására használható fel.
26/E. § A felnőttképzési alaprészből – erre irányuló támogatási kérelem alapján – nyújtható támogatás a 26/D. §-ban 
meghatározott feladatokra.
26/F. § (1) A felnőttképzési alaprészből nem nyújtható költségvetési támogatás annak,
a) aki az  ugyanazon támogatótól korábban kapott költségvetési támogatásra vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének nem tett eleget,
b) akinek a támogatási kérelem benyújtásakor
ba) a felnőttképzési alaprész javára elszámolandó lejárt esedékességű és nem teljesített kötelezettsége áll fenn, vagy
bb) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van.
(2) A  felnőttképzési alaprész terhére a  26/D.  § 1.  pont b) és c)  alpontja, 3.  pont b)–d) és f )  alpontja, valamint 
2. és 4.  pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás kedvezményezettjének a  költségvetési támogatás 
felhasználásával összefüggésben felmerülő működtetési költségei finanszírozására a  költségvetési támogatás 
legfeljebb öt százaléka használható fel.
26/G.  § (1) A  felnőttképzési alaprész terhére nyújtott költségvetési támogatásra az  államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) VI. Fejezetét az  e  §-ban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  támogatási kérelem az  Ávr. 69.  § (1)  bekezdésében és 75.  § (2)  bekezdésében foglaltakat tartalmazza. 
A  támogatási szerződés megkötéséhez, illetve a  támogatói okirat kiadásához a  támogatási kérelemhez csatolt 
nyilatkozatokat, dokumentumokat csak akkor kell újra benyújtani, ha az  a  támogatási kérelem benyújtása óta 
megváltozott.
(3) Ha a  költségvetési támogatás minden feltételét jogszabály vagy a  Kormány egyedi határozata meghatározza, 
az  Ávr. 69.  § (1)  bekezdése és 75.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatokat a  támogatási szerződés szövegébe, 
illetve a  támogatói okirathoz kapcsolódóan kell megtenni, az  Ávr. 69.  § (1)  bekezdése és 75.  § (2)  bekezdése 
szerinti adatokat tartalmazó dokumentumokat pedig a  támogatási szerződésben, illetve a  támogatói okiratban 
meghatározott határidőben kell benyújtani. Ennek hiányában a  támogatási szerződés, illetve a  támogatói 
okirat nem lép hatályba. A  hibák, hiányosságok pótlására az  Ávr. 70.  § (3)  bekezdését kell alkalmazni. Hibátlan és 
hiánytalan teljesítés esetén a  támogató ennek tényét megállapítja és a  támogatási szerződés, illetve a  támogatói 
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okirat hatálybalépésének napját közli a  kedvezményezettel. Az  Ávr. 101/A.  §-át és 7.  mellékletét az  e  bekezdés 
szerinti költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni.
(4) A  részbeszámolási, beszámolási kötelezettség teljesítéséig a  támogató felfüggesztheti a  költségvetési 
támogatás folyósítását, ha a  kedvezményezett az  azonos támogatási jogviszonyból származó részbeszámolási 
kötelezettségének, illetve ugyanattól a  támogatótól korábban kapott költségvetési támogatásra vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének az  új támogatási jogviszonyban számára biztosított költségvetési támogatás 
folyósításának napjáig nem vagy nem megfelelő módon tett eleget. A  felfüggesztésről és annak okáról 
a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
(5) A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása céljából a támogató előzetes tájékoztatása esetén 
vonhat be közreműködőt. A támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban a közreműködő igénybevétele 
a  támogató előzetes jóváhagyásához köthető. Közreműködőként olyan személy vehető igénybe, akivel 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) alapján támogatási szerződés is köthető 
lenne. A kedvezményezett a közreműködőért a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint felel. Ha a támogatási 
szerződés, illetve a  támogatói okirat lehetővé teszi, a  részbeszámolóban, beszámolóban a  kedvezményezett által 
igénybe vett közreműködő nevére és címére szóló számviteli bizonylatok is elszámolhatók.
(6) Ha a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat azt kifejezetten előírja, a kedvezményezett a beszámolási 
kötelezettségét a  beszámoló Ávr. 93.  § (1)  bekezdése szerinti tartalmára vonatkozó olyan nyilatkozatával is 
teljesítheti, amely tartalmazza, hogy a  költségvetési támogatást a  támogatási szerződésben, illetve a  támogatói 
okiratban meghatározott támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a  támogatási szerződésben, illetve 
a támogatói okiratban meghatározottak szerint használta fel. Ebben az esetben a nyilatkozathoz a kedvezményezett 
csatolja az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti összesítőt.
(7) A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat – abban az esetben is, ha a beszámolóhoz nem 
kell mellékelni – a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton 
szereplő összegből mekkora összeget számolt el a támogatásból.
26/H. § A felnőttképzési alaprész felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását a felnőttképzésért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium kezelő szervként végzi, ennek keretében ellátja az Áht. 6/B. § (3) bekezdésében a kezelő 
szervnek meghatározott feladatokat.”

5. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 28.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
a következő ac) alponttal egészül ki:
(A szakértői bizottság megvizsgálja, hogy
a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző)
„ac) eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és az Fktv.-nek megfelelően alakítja-e ki a képzési 
tevékenységére vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját,”

6. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképző jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül,
a) ha nem tesz eleget az  Fktv. 17.  §-ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek, illetve hirdetései és 
tájékoztatói nem felelnek meg az Fktv. 17/A. §-ában foglaltaknak,
b) ha az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
ba) nem rendelkezik képzési programmal, vagy felnőttképzési tevékenységét nem a  képzési programnak 
megfelelően folytatja,
bb) nem köt felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg a jogszabályban és a képzési 
programban foglaltaknak,
bc) a  képzés befejezését követően és a  képzés díjának teljes körű megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó 
késedelemmel adja ki a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt,
bd) az Fktv. 15. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.”

7. §  A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. alcíme a  következő 
37/C. §-sal egészül ki:
„37/C.  § E  kormányrendeletnek az  egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 22. § (3a) bekezdése 
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szerinti rendelkezését a  Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő képzések esetében is 
alkalmazni kell.”

8. § (1) A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 26/B. § (1) bekezdésében az „Az iparügyekért” szövegrész helyébe az „A felnőttképzésért” szöveg,
b) 26/B.  § (2), (4)  bekezdésében, valamint (7)  bekezdés a)  pontjában az „az iparügyekért” szövegrész helyébe 

az „a felnőttképzésért” szöveg,
c) 26/B. § (5) bekezdésében az „az iparügyekért” szövegrészek helyébe az „a felnőttképzésért” szöveg
lép.

 (2) A  felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 34.  § (2)  bekezdésében 
az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg lép.

2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 45.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzés a szakmajegyzékben)
„d) a szociális ágazatba sorolt szakmák tekintetében a kisgyermekgondozó, -nevelő szakma esetében a gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter”
(engedélyével folyhat.)

10. §  Hatályát veszti a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) V. fejezet címében az „A PROGRAMKÖVETELMÉNY ÉS” szövegrész,
b) 16–19. §-a,
c) 45. § (1) bekezdés a) pontja és c) pont cb) alpontja.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 10. § 2023. március 1-jén lép hatályba.
 (3) A 4. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő 
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2/A. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

2. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.

3. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:6 mezőjében a „Technológiai és Ipari” szövegrész helyébe az „Építési és Közlekedési” szöveg,
b) D:7 mezőjében a „Technológiai és Ipari” szövegrész helyébe az „Energiaügyi” szöveg,
c) D:8 mezőjében a „Technológiai és Ipari” szövegrész helyébe az „Energiaügyi” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Szakpolitikai felelősök

A B C D

1. Program Alap Prioritás Szakpolitikai felelős

2. EFOP ESZA 1. Együttműködő társadalom egészségügyért felelős miniszter

3. ERFA 2. Infrastrukturális beruházások 
a társadalmi együttműködés 
erősítése érdekében

egészségügyért felelős miniszter

4. ESZA 3. Gyarapodó tudástőke köznevelésért felelős miniszter

5. ERFA 4. Infrastrukturális beruházások 
a gyarapodó tudástőke érdekében

köznevelésért felelős miniszter

6. ESZA 5. Pénzügyi eszközök, társadalmi 
innováció és transznacionális 
együttműködések

egészségügyért felelős miniszter

7. ERFA 6. A Covid–19-világjárvány okozta 
válsághelyzet kezelésére szolgáló 
egészségügyi intézkedések (ERFA)

egészségügyért felelős miniszter

8. ESZA 7. A Covid–19-világjárvány okozta 
válsághelyzet kezelésére szolgáló 
intézkedések (ESZA)

egészségügyért felelős miniszter

9. GINOP ERFA 1. Kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása

vállalkozásfejlesztésért felelős 
miniszter

10. ERFA 2. Kutatás, Technológiai fejlesztés 
és Innováció

tudománypolitika koordinációjáért 
felelős miniszter

11. ERFA 3. Infokommunikációs fejlesztések informatikáért felelős miniszter

12. ERFA 4. Energia energiapolitikáért felelős miniszter

13. ESZA, Ifjúsági 
Foglalkoztatási 
Kezdeményezés

5. Foglalkoztatás foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter

14. ESZA 6. Versenyképes munkaerő szakképzésért felelős miniszter

15. ERFA 7. Turizmus Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság vezérigazgatója

16. ERFA 8. Pénzügyi eszközök nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős miniszter

17. ERFA 9. Covid19-világjárvány és 
gazdasági következményei okozta 
válság elhárítása (ERFA)

nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős miniszter 

18. ESZA 10. Covid–19 világjárvány 
munkaerőpiaci 
következményeinek kezelése 
(ESZA)

foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter 
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19. IKOP KA 1. Nemzetközi (TEN-T) közúti 
elérhetőség javítása

közlekedésért felelős miniszter

20. KA 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi 
elérhetőség javítása

közlekedésért felelős miniszter

21. ERFA, KA 3. Fenntartható városi közlekedés 
fejlesztése és elővárosi vasúti 
elérhetőség javítása

közlekedésért felelős miniszter

22. ERFA 4. TEN-T hálózat közúti 
elérhetőségének javítása 
fejlesztése

közlekedésért felelős miniszter

23. KEHOP KA 1. Klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás

vízgazdálkodásért felelős miniszter

24. KA 2. Települési vízellátás, 
szennyvíz-elvezetés és tisztítás, 
szennyvízkezelés fejlesztése

víziközmű-szolgáltatásért felelős 
miniszter

25. KA 3. Hulladékgazdálkodással és 
kármentesítéssel kapcsolatos 
fejlesztések

hulladékgazdálkodásért felelős 
miniszter

26. ERFA 4. Természetvédelmi és élővilág 
védelmi fejlesztések

természetvédelemért felelős 
miniszter

27. KA 5. Energiahatékonyság növelése, 
megújuló energiaforrások 
alkalmazása

energiapolitikáért felelős miniszter

28. ERFA 6. A Covid–19-világjárványt 
követő zöld és reziliens gazdasági 
helyreállítás előkészítése 
(REACT-EU)

energiapolitikáért felelős miniszter

29. TOP ERFA 1. Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése

területfejlesztésért felelős 
miniszter

30. ERFA 2. Vállalkozásbarát és 
népességmegtartó 
településfejlesztés

területfejlesztésért felelős 
miniszter

31. ERFA 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten 
a városi területeken

területfejlesztésért felelős 
miniszter

32. ERFA 4. A helyi közösségi szolgáltatások 
fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése

területfejlesztésért felelős 
miniszter

33. ESZA 5. Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés és társadalmi 
együttműködés

területfejlesztésért felelős 
miniszter

34. ESZA 6. Fenntartható városfejlesztés 
a megyei jogú városokban

területfejlesztésért felelős 
miniszter

35. ERFA, ESZA 7. Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések

területfejlesztésért felelős 
miniszter
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36. VEKOP ERFA 1. Vállalkozások 
versenyképességének javítása

vállalkozásfejlesztésért felelős 
miniszter

37. ERFA 2. Kutatás, fejlesztés és 
technológiai innováció

tudománypolitika koordinációjáért 
felelős miniszter

38. ERFA 3. Infokommunikációs fejlesztések informatikáért felelős miniszter

39. ERFA 4. Turisztikai és természetvédelmi 
fejlesztések

Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság vezérigazgatója

40. ERFA 5. Az energiahatékonyság, 
az intelligens energiahasználat, 
és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása

energiapolitikáért felelős miniszter

41. ERFA 6. Települési környezet és 
közszolgáltatás fejlesztés

területfejlesztésért felelős 
miniszter

42. ESZA 7. Társadalmi hozzáférést bővítő 
és humánerőforrás fejlesztést 
támogató programok

szociálpolitikáért felelős miniszter

43. ESZA 8. Foglalkoztathatóságot támogató 
programok

foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter

44. ESZA 9. Közigazgatási és közszolgáltatási 
fejlesztések

közigazgatási informatika 
infrastrukturális 
megvalósíthatóságának 
biztosításáért felelős miniszter

45. KÖFOP ESZA 1. Az adminisztratív terhek 
csökkentése

e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért 
felelős miniszter

46. ESZA 2. A szolgáltatási szemlélet és 
etikus működés megerősítése 
a közszolgálatban

e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért 
felelős miniszter

47. TA 3. Az ESZA, ERFA, KA 
finanszírozású operatív programok 
finanszírozásához kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás

európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter

48. VP EMVA összes intézkedés tekintetében agrárpolitikáért felelős miniszter

49. MAHOP ETHA   agrárpolitikáért felelős miniszter

50. RSZTOP Leginkább 
Rászoruló 
Személyeket 
Támogató 
Európai 
Segítségnyújtási 
Alap

  szociálpolitikáért felelős miniszter

”
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2. melléklet a 632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Konstrukciófelelősök

A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás neve Konstrukciófelelős

2. EFOP-3.4.2-VEKOP-15 Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program

felsőoktatásért felelős miniszter

3. EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések 
a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében

felsőoktatásért felelős miniszter

4. EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő 
készségfejlesztő és kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok 
népszerűsítése a felsőoktatásban

felsőoktatásért felelős miniszter

5. EFOP-3.4.5-VEKOP-17 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés 
bővítését szolgáló ágazati programok 
a felsőoktatásban

felsőoktatásért felelős miniszter

6. EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése 
a felsőoktatásban

felsőoktatásért felelős miniszter

7. EFOP-3.5.1-16 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, 
felsőoktatási szakképzési és szakirányú 
továbbképzések fejlesztése

felsőoktatásért felelős miniszter

8. EFOP-3.5.2-17 Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási 
képzések fejlesztése és oktatási innováció 
a szociális munka és a segítő szakmák terén, 
valamint a mérnökpedagógia és a szakmai 
tanári szakok esetében

felsőoktatásért felelős miniszter

9. EFOP-3.6.1-16 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztések

felsőoktatásért felelős miniszter

10. EFOP-3.6.2-16 Tematikus kutatási hálózati együttműködések felsőoktatásért felelős miniszter

11. EFOP-3.6.3-VEKOP-16 Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak támogatása

felsőoktatásért felelős miniszter

12. EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése felsőoktatásért felelős miniszter

13. EFOP-5.2.5-18 Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása

felsőoktatásért felelős miniszter

14. EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért családpolitikáért felelős 
miniszter

15. EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása családpolitikáért felelős 
miniszter

16. EFOP-1.2.3-VEKOP-15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék 
újratöltve

családpolitikáért felelős 
miniszter

17. EFOP-1.2.4-VEKOP-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése családpolitikáért felelős 
miniszter

18. EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék családpolitikáért felelős 
miniszter

19. EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen családpolitikáért felelős 
miniszter
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20. EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon családpolitikáért felelős 
miniszter

21. EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása családpolitikáért felelős 
miniszter

22. EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése 
a közösségek fejlesztésével

családpolitikáért felelős 
miniszter

23. EFOP-1.3.6-17 Ifjúsági kisközösségi együttműködések 
támogatása

családpolitikáért felelős 
miniszter

24. EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva családpolitikáért felelős 
miniszter

25. EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges 
étkezést és életstílust népszerűsítő programok

családpolitikáért felelős 
miniszter

26. EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 
fejlesztése

családpolitikáért felelős 
miniszter

27. EFOP-1.9.9-17 Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek 
szakmai fejlesztése

családpolitikáért felelős 
miniszter

28. EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa családpolitikáért felelős 
miniszter

29. EFOP-3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért családpolitikáért felelős 
miniszter

30. EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai 
programkínálat és természettudományos 
élményközpontok fejlesztése

családpolitikáért felelős 
miniszter

31. EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás

kultúráért felelős miniszter

32. EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért

kultúráért felelős miniszter

33. EFOP-3.3.3-VEKOP-16 Országos múzeumi és könyvtári központi 
fejlesztés

kultúráért felelős miniszter

34. EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása

kultúráért felelős miniszter

35. EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- 
és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései

kultúráért felelős miniszter

36. EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései

kultúráért felelős miniszter

37. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

kultúráért felelős miniszter

38. EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által sportpolitikáért felelős miniszter

39. EFOP-3.2.8-16 T.E.S.I. – 2.0 – Beavatkozások a minőségi 
(inkluzív) testnevelés oktatás és képzés 
megvalósítása érdekében

sportpolitikáért felelős miniszter

40. VEKOP-6.3.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, 
hiányzó gyermekotthoni kapacitások 
létrehozása 

gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter

41. KEHOP-6.4.1 Klímaváltozás hatásait mérséklő árvízvédelmi 
és vízgazdálkodási fejlesztések

vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

”
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3. melléklet a 632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

A szakpolitikai felelős kijelölése

A B C

1. Program Prioritás Szakpolitikai felelős

2. Digitális Megújulás Operatív 
Program Plusz

1. Intelligensebb Magyarország e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter

3. 2. Hi-tech és zöld átállás e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter

4. 3. Magyarország csatlakoztatva e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter

5. 4. Digitális Készségek e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter

6. Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Plusz

1. XXI. századi köznevelés köznevelésért felelős miniszter

7. 2. Pedagógus életpálya modell köznevelésért felelős miniszter

8. 3. Társadalmi felzárkózási 
fejlesztések

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

9. 4. Szociális fejlesztések szociálpolitikáért felelős miniszter

10. 5. Rászoruló személyek 
támogatása

szociálpolitikáért felelős miniszter

11. 6. Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések

családpolitikáért felelős miniszter

12. 7. Felzárkózó települések ESZA+ társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

13. 8. Felzárkózó települések ERFA társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

14. Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program Plusz

1. A fenntartható halászat 
támogatása és a vízi biológiai 
erőforrások helyreállításának és 
védelmének előmozdítása

agrárpolitikáért felelős miniszter

15. 2. A fenntartható akvakultúra-
tevékenységeknek, valamint 
a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozásának 
és piaci értékesítésének 
előmozdítása, ezáltal 
hozzájárulva az Unió 
élelmezésbiztonságához

agrárpolitikáért felelős miniszter

16. 3. Technikai Segítségnyújtás 
Prioritás

agrárpolitikáért felelős miniszter
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17. Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program Plusz

1. Tiszta üzemű városi-elővárosi 
közlekedés erősítése

közlekedésért felelős miniszter

18. 2. TEN-T vasúti és regionális 
intermodális közlekedés 
fejlesztése

közlekedésért felelős miniszter

19. 3. Fenntarthatóbb és 
biztonságosabb közúti 
mobilitás

közlekedésért felelős miniszter

20. Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 
Plusz

1. Vállalkozásfejlesztés vállalkozásfejlesztésért felelős miniszter

21. 2. Kutatás, fejlesztés, innováció tudománypolitika koordinációjáért 
felelős miniszter

22. 3. Fenntartható munkaerőpiac foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

23. 4. Ifjúsági garancia foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

24. 5. Felsőoktatás, szakképzés szakképzésért felelős miniszter

25. Végrehajtás Operatív Program 
Plusz

1. A források eredményes, 
hatékony és szabályszerű 
felhasználásához szükséges 
humánkapacitás és 
feltételrendszer biztosítása és 
fejlesztése – ERFA

európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter

26. 2. A források eredményes, 
hatékony és szabályszerű 
felhasználásához szükséges 
humánkapacitás és 
feltételrendszer biztosítása és 
fejlesztése – ESZA+

európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter

27. 3. A források eredményes, 
hatékony és szabályszerű 
felhasználásához szükséges 
humánkapacitás és 
feltételrendszer biztosítása és 
fejlesztése – KA

európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter

28. 4. Az intézményrendszer 
eredményes, hatékony 
és szabályszerű 
forrásfelhasználásának 
támogatása

európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter

29. 5. Az Igazságos Átmenet 
Alapból biztosított források 
eredményes, hatékony és 
szabályszerű felhasználásához 
szükséges humánkapacitás, 
valamint eszközrendszer 
biztosítása és fejlesztése

európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter

30. Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz

1. Élhető megye területfejlesztésért felelős miniszter

31. 2. Klímabarát megye területfejlesztésért felelős miniszter

32. 3. Gondoskodó megye területfejlesztésért felelős miniszter

33. 4. Budapest infrastrukturális 
fejlesztések

területfejlesztésért felelős miniszter

34. 5. Budapest humán fejlesztések területfejlesztésért felelős miniszter

35. 6. Versenyképes megye területfejlesztésért felelős miniszter
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36. Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program Plusz

1. Vízgazdálkodás és 
katasztrófakockázat csökkentés

vízgazdálkodásért felelős miniszter

37. 2. Körforgásos gazdasági 
rendszerek és fenntarthatóság

a körforgásos gazdasághoz és 
a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan 
a fenntartható fejlődési feladatok 
összehangolásáért felelős miniszter

38. 3. Környezet- és 
természetvédelem

természetvédelemért felelős miniszter

39. 4. Megújuló energiagazdaság energiapolitikáért felelős miniszter

40. 5. Igazságos Átmenet Alap energiapolitikáért felelős miniszter

41. Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap Plusz

1. Menekültügyi rendszer 
fejlesztése

idegenrendészetért és menekültügyért 
felelős miniszter

42. 2. Legális migráció és integráció 
támogatása

külföldiek társadalmi beilleszkedésének 
elősegítéséért felelős miniszter

43. 3. Hatékony és fenntartható 
visszatérés

idegenrendészetért és menekültügyért 
felelős miniszter

44. 4. Szolidaritás fokozása és 
fejlesztése

idegenrendészetért és menekültügyért 
felelős miniszter

45. Határigazgatási és 
Vízumpolitikai Eszköz Plusz

1. Az európai integrált 
határigazgatás támogatása

határrendészetért felelős miniszter

46. 2. A közös vízumpolitika 
támogatása

határrendészetért felelős miniszter

47. Belső Biztonsági Alap Plusz 1. Bűnügyi adat- és 
információcsere fokozását célzó 
fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

48. 2. Műveleti együttműködés 
fokozását célzó fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

49. 3. Bűnüldözés fokozását 
és a bűncselekmények 
megelőzésének fokozását célzó 
fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

”
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4. melléklet a 632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

Konstrukciófelelősök

A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás címe Konstrukciófelelős

2. DIMOP Plusz-1.2.3/A Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának 
támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék 
keretében

nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős 
miniszter

3. DIMOP Plusz-1.2.3/B Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának 
támogatása hitelprogram keretében

nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős 
miniszter

4. DIMOP Plusz-1.2.3/C Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának 
támogatása garanciaprogram keretében

nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős 
miniszter

5. TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések

foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter

6. TOP_Plusz-5.1.1-21 Fővárosi Foglalkoztatási Paktum foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter

”

A Kormány 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 23. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Ktdt. 25.  § (1)  bekezdés g) és h)  pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a  visszaigénylő 
nyilvántartásának tartalmaznia kell]
„b) a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag, kereskedelmi csomagolószer, 
fém ital-csomagolószer vagy műanyag hordtasak
ba) megnevezését és CsK kódját,
bb) mennyiségét,
bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint
bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,”
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2. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet a következő 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, amennyiben a kötelezett
a) a tárgyévet megelőző  évben nem választott egyéni hulladékkezelést, vagy csomagolószer termékáramra 
vonatkozóan választott egyéni hulladékkezelést az  adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az  általa 
tárgyévben  elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles 
termékek mennyiségét, vagy
b) tárgyévet megelőző  évben is egyéni hulladékkezelést választott az  adott termék- vagy anyagáramra, úgy 
a  tárgyévet megelőző  évben  elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett 
termékdíjköteles termékek mennyiségének felét 
veszi alapul.”

3. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
b) 2/A. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
c) 2/B. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
d) 2/B. § (4) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
e) 2/B. § (6) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrészek helyébe az „adóhatóság” szöveg,
f ) 2/E. § (3) bekezdésében az „az adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságnak” szöveg,
g) 2/E. § (5) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
h) 23. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrészek helyébe az „adóhatóság” szöveg,
i) 34/B. § (1) bekezdésében az „elektronikai” szövegrész helyébe az „elektronikus” szöveg,
j) 6. melléklet címében az „elektronikai” szövegrész helyébe az „elektronikus” szöveg,
k) 6. melléklet 3. pontjában a „fotovoltaikus panelek” szövegrész helyébe a „fotovoltaikus panelek (fényelemek, 

amelyek modullá vagy panellé vannak összeállítva)” szöveg,
l) 6.  melléklet 4.  pontjában a  „fotovoltaikus paneleket” szövegrész helyébe a  „fotovoltaikus paneleket 

(fényelemeket)” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 1. 7. § (3) bekezdésében az „ , egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási 

alapköltségét” szövegrész,
 2. 9. alcíme,
 3. 10. alcíme,
 4. 11. alcíme,
 5. 24. § (5) bekezdése,
 6. 15. alcíme,
 7. 16. alcíme,
 8. 2. melléklet II. pont c) alpontja,
 9. 2. melléklet III. pontja,
10. 4. melléklet III. pontjában a „nem egyéni hulladékkezelés esetén” szövegrész,
11. 4. melléklet IV. pontja,
12. 4. melléklet V. pont 3. alpontja,
13. 4. melléklet VI. pontja,
14. 4. melléklet VIII. pont 3. alpont a) pontja,
15. 5. melléklet 4. pontjában az „esetében darabszáma” szövegrész,
16. 7. melléklet 4.3.5. pontjában foglalt táblázat 2. sora.
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2. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
hatálya alá tartozó körforgásos termékekből képződött hulladékról a  közvetítő, a  kereskedő és a  hulladékkezelő 
elkülönítetten vezet nyilvántartást. A  körforgásos termékekből képződött hulladék nyilvántartásban történő 
elkülönítését a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti körforgásos kód (KF kód) alá történő besorolás szerint is teljesíteni kell.”

3. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában 
a „3/A. §-ában” szövegrész helyébe a „3/A. §-ában, 24. §-ában” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A) cím 
CsK kódok

 1. A CsK kód felépítése
a) 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható 

terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód
b) 2–3. karakter: a termék anyagát jelölő kód
c) 4–5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli
d) 6–7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

 2. A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák
2.1. a CsK kód 1. karaktere

2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

A B

1 Kód Megnevezés

2 A
Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható 
termék

3 E
Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható 
termék

4 H
Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött csomagolószer

5 F Fém ital-csomagolószer



11676 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

6 N Nagyon könnyű műanyag hordtasak

7 S
Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is 
felhasználható termék

8 Z Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák

9 X
Műanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak 
kivételével

2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

A B

1 Kód Megnevezés

2 B
Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, 
felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó

3 K Kereskedelmi csomagolószer

4 M Műanyag bevásárló reklámtáska

2.2. a CsK kód 2–3. karaktere

A B

1 Kód Megnevezés

2 Műanyag

3 01 polietilén-tereftalát (PET)

4 02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5 03 poli(vinil-klorid) (PVC)

6 04 kissűrűségű polietilén (LDPE)

7 05 polipropilén (PP)

8 06 polisztirol (PS)

9 07 poliamid

10 08 poliuretán

11 09 poli(vinil-alkohol)

12 18 biológiailag lebomló műanyag

13 19
más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag 
összetevője

14 Papír és karton

15 20 hullámpapírlemez (PAP)

16 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17 22 papír (PAP)

18 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

19 Fém

20 40 acél (FE)

21 41 alumínium (ALU)

22 49 más fém

23 Fa

24 50 fa (FOR)

25 51 parafa (FOR)

26 59 más természetes anyag

27 Textil

28 60 gyapot (TEX)

29 61 juta, kender (TEX)

30 69 más természetes alapú anyag

31 Üveg
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32 70 színtelen üveg (GL)

33 71 zöld üveg (GL)

34 72 barna üveg (GL)

35 79 más üveg

36 Társított

37 80 társított: papír és karton/különböző fémek

38 81 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

39 82 társított: papír és karton/alumínium

40 83 társított: papír és karton/ónozott lemez

41 84 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

42 85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43 86 társított: papír és karton/más

44 90 társított: műanyag/alumínium

45 91 társított: műanyag/ónozott lemez

46 92 társított: műanyag/különböző fémek

47 93 társított: műanyag/más

48 94 társított: egyéb anyag/egyéb anyag

49 95 társított: üveg/műanyag

50 96 társított: üveg/alumínium

51 97 társított: üveg/ónozott lemez

52 98 társított: üveg/különböző fémek

53 Egyéb

54 99 egyéb anyag

2.3. a CsK kód 4–5. karaktere

A B

1 Kód Megnevezés

2 Belföldi előállítású csomagolószer

3 10 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján 

4 12
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont 
bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

5 1B
teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre 
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

6 13 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén

7 15
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) 
vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

8 16
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) 
vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

9 1R
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

10 1E
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

11 1F
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

12 1J a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján

13 1K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

14

15 1U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
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16 17
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

17 1A
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont 
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

18 18
a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti 
bérgyártó szerződéssel átvállalta

19 19
a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti 
termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

20 20
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

21 21
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

22 2E
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont 
eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

23 2F
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
f ) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

24 F2
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont 
fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

25 2G
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

26 G2
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont 
gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

27 2H
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

28 22
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

29 23
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

30 24
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

31 25
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

32 26
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

33 27
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

34 28
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

35 2V
a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása 
alapján visszaigénylésre kerül

36 Külföldről behozott csomagolószer

37 30 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján 

38 3B
teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre 
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

39 33 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, eltérő felhasználás esetén

40 35
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) 
vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján

41 36
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) 
vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
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42 3R
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

43 3E
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

44 3F
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

45 3K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján

46

47 3U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján

48 37
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

49 3A
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont 
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

50 38
a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti 
bérgyártó szerződéssel átvállalta

51 39
a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti 
termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

52 40
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

53 41
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

54 4E
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont 
eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

55 4F
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
f ) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

56 F4
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pont 
fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

57 4G
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

58 G4
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont 
gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

59 43
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

60 44
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

61 45
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

62 46
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

63 47
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

64 48
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

65 4H
a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján 
visszaigénylésre kerül

66 4V
a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás 
alapján visszaigénylésre kerül

67 Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

68 50 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján 
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69 5B
teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján termékdíj raktárból belföldre 
történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

70 5R
a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

71

72 54
a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés 
a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

73 5A
a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont 
ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta

74 55 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

75 56 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

76 57 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

77 58 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

78 59 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

79 60 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f ) pontja alapján visszaigénylésre kerül

80 6V
a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás 
alapján visszaigénylésre kerül

2.4. a CsK kód 6–7. karaktere
A B

1
Kód 

(6–7. karakter)
Megnevezés

2 Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

3 97
külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható 
csomagolószer

4 98
külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő 
újrahasználható csomagolószer kivételével

5

Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és 
az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli 
visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó 
kivételével

6 01 egyszer használható

7 02
többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer

8 03
többször használható, az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer

9 04 újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer

10 05 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer

11
Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli 
visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó 
esetén

12 14 15 mikronnál kisebb falvastagságú

13 50 15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

14 51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

15
Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag 
zsák esetén

16 58 100 liternél kisebb űrtartalmú

17 59 100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú
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B) cím 
KT kódok

 1. A következő táblázatok a KT kódok adattartalmát tartalmazzák
1.1. az aktuális KT kódok 1–3. karaktere

1.1.1. akkumulátor KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 Akkumulátor, elektrolittal feltöltött 501

3
Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor

511

4 Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött 502

5
Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

512

1.1.2. egyéb kőolajtermék KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok 602

3 II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével) 603

4 III. csoport: Ipari olajok (emulziók) 604

1.1.3. elektromos, elektronikus berendezés KT kódja

A B

1 Termékkör megnevezése KT kód

2 Hőcserélő berendezések 151

3
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött hőcserélő berendezések

152

4
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél 
nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

161

5
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 
100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

162

6
Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 
a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van 
összeállítva) kivételével

173

7

Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 
a fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van 
összeállítva) kivételével

174

8
Fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van 
összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

175

9
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé 
van összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

176

10 Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 181

11
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

182

12
Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési 
berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

191
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13
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési 
berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

192

1.1.4. gumiabroncs KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 Gumiabroncs 211

3
Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött gumiabroncs

212

1.1.5. reklámhordozó papír KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 Reklámhordozó papír 900

1.1.6. egyéb műanyagtermék KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2
Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből 
készült áru

301

1.1.7. egyéb vegyipari termék KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer 701

3 Szépség- vagy testápoló készítmény 702

1.1.8. irodai papír KT kódja

A B

1 Termék megnevezése KT kód

2 Irodai papír 801

1.1.9. a  gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány 
alkalmazásának KT kódja

A B

1 Vtsz. és HR alszám, megnevezés KT kód

2
8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű 
(dízel- vagy féldízel) motorral működő 

J02

3
8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy 
féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő 

H01

4
8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és 
hajtómotorként elektromos motorral is működő 

H02

5 8702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működő V01

6
8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több 
személy szállítására

J03

7
8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett farművek; 
golfkocsik és hasonló járművek

J13

8
8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű 
motorral működő, legfeljebb 1000 cm3 

J21

9
8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű 
motorral működő, 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 
hengerűrtartalommal

J22
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10
8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű 
motorral működő, 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 
hengerűrtartalommal 

J23

11
8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű 
motorral működő, 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J24

12
8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső 
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 
hengerűrtartalommal

J31

13
8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső 
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, 
de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

J32

14
8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső 
égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalommal

J33

15
8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral 
és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső 
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével

H03

16

8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű 
(dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral 
is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan 
tölthetők kivételével

H04

17
8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral 
és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos 
áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető

H05

18
8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű 
(dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral 
is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető

H06

19 8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő V02

20
8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra 
tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi 
típusú gépkocsit és a versenyautót is

J90

21 8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű J41

22
8704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, 
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna 
össztömegű

J42

23
8704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, 
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát 
meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű

J43

24
8704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, 
belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna 
össztömeget meghaladó

J44

25
8704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső 
égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű

J45

26
8704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső 
égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó

J46

27 8704 90 Más áruszállító gépjármű J47

28
8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt 
[moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, 
dugattyús, belső égésű motorral működő

J10
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29
8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt 
[moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 
250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J20

30
8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt 
[moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 
500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J30

31
8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt 
[moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 
800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J40

32
8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt 
[moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, 
dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

33
8711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve  
a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)

V03

1.2. A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1–3. karakterét 
tartalmazza
1.2.1. az elektromos, elektronikus berendezések KT kódjának 1–3. karaktere

A B

1 Termékkör megnevezése KT kód

2 Nagygép 101

3 Kisgép 102

4
Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon 
készülék

103

5 Szórakoztatóelektronikai cikk 104

6
Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez 
kötött, nagyméretű ipari szerszám

105

7 Játék, szabadidős és sportfelszerelés 106

8 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz 107

9 Adagoló automata 108

10 Rádiótelefon-készülék 109

11 Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 171

12
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 

172

1.2.2. az egyéb kőolajtermék KT kódja

A B

1 Termékkör megnevezése KT kód

2 Kenőolaj 601

 2. A KT kód 4–5. karaktere:

A B

1 Kód Megnevezés

2 01 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik 

3 03
ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel 
történik

4 04
ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik 
termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén

5 06
ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel 
történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
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6 7R
ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő 
nyilatkozata alapján

7 07
ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint 
adott nyilatkozata alapján

8 08 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre

9 09 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre

10 10
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján 
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre

11 11
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján 
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre

12 12
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján 
(70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő 
kitárolás, saját célú felhasználás esetén

13 13
ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján 
(50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő 
kitárolás, saját célú felhasználás esetén

14 14
teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján, nyilatkozattól való eltérő felhasználás 
esetén

15 61
ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f ) pont fa) alpontja alapján nem kell 
megfizetni

16 62
ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f ) pont fb) alpontja alapján nem kell 
megfizetni

17 71
ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén 
nem kell megfizetni

18 72
ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem 
kell megfizetni

19 73 ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

20 74
ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően 
létrejött termék után nem kell megfizetni

21 77
ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel 
átvállalásra került

22 78
ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel 
átvállalásra került

23 81
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján

24 82
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján

25 83
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján

26 84
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján

27 85
ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján

28 87
ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában 
hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

29 88
ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában 
hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

30 89 ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

31 8V
ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás 
alapján
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 3. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:

A B

1 KT kód Megnevezés

2 B1 belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

3 B2
belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, 
tartozéka esetén

4 B3
a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó 
fizetési kötelezettség beállta esetén

5 B4 újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék

6 B5 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék

7 K1 külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

8 K2
külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, 
tartozéka esetén

”

A Kormány 634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  NEAK a  (12)–(20)  bekezdés szerint kiszámított díjat a  teljesítést követő hónapban utalványozza, amelyből 
a szolgáltató éves szinten 10%-ot a gépjárműpark fejlesztésére köteles fordítani.”

 (2) A Kr. 33. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató az arra rendszeresített országosan egységes informatikai program 
alkalmazásával, a  NEAK honlapján közzétett adattartalommal jelentést küld a  NEAK-nak a  tárgyhónapot követő 
hónap 5. munkanapjáig. A  betegszállító szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs 
rendszert működtető szolgáltató (a  továbbiakban: GPS szolgáltató) a  saját szerveréről, az  elvégzett szállítások 
validitásának ellenőrzésére, a  NEAK által előírt egységes adattartalommal jelentést küld a  NEAK részére minden 
tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A teljesítmény-adatok tartalmazzák a finanszírozott gépkocsik azon 
GPS-adatait, amelyek alkalmasak a  gépkocsi teljesítményének, napi futott kilométereinek ellenőrzésére. A  GPS 
szolgáltató az OMSZ betegszállítás irányítása részére valós idejű betekintést biztosít az általa felügyelt betegszállító 
gépjárművek pillanatnyi helyzetének és mozgásának ellenőrzésére.
(9) A  szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amely a  (8)  bekezdés szerinti programban 
rögzítésre került, teljesítése megtörtént, és amelyre a  beteg felvételének helyéről a  betegszállító utalványon 
megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához – a közlekedési szabályok betartásával a  lehetséges legrövidebb, 
a beteg egészségi állapotának figyelembevételével megválasztott útvonalon – feltétlenül szükség volt.”

2. §  A Kr. a következő 77/E. §-sal egészül ki:
„77/E. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 
33.  §-ban foglaltakat a  2023. március havi, a  35.  §-ban foglaltakat a  2022. november havi teljesítmények 
elszámolásától kell alkalmazni.”
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3. §  A Kr. 35. § (13) bekezdésében az „a 3700” szövegrész helyébe az „a 4700” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 635/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes 
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi LX. törvénnyel 
összefüggő módosításáról

A Kormány a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 866.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nyomozás és az  előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Nyer.) 47. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az eljárási cselekmény során tolmácsot kell igénybe venni, a jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat is:)
„a) a tolmács nevét és elérhetőségét, ideértve a telefonos elérhetőségét, az elektronikus levelezési címét, illetve más 
elektronikus elérhetőségét, továbbá igazolványszámát, ez  utóbbi hiányában az  azonosításához szükséges  további 
személyes adatait,”

2. §  A Nyer. 91. § (2b) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdálkodó szervezettel szemben a zár alá vétel elrendelésére irányuló előterjesztés tartalmazza az alábbiakat is:)
„a) a gazdálkodó szervezet képviselőjének a neve, lakcíme vagy kézbesítési címe, továbbá telefonos elérhetősége, 
elektronikus levelezési címe, illetve más elektronikus elérhetősége, valamint”

3. §  A Nyer. 162. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  őrizet elrendelésére elfogatóparancs alapján került sor, és az  elfogott személy jelenlétének 
telekommunikációs eszköz útján történő biztosítása indokolt vagy célszerű, haladéktalanul tisztázni kell, hogy 
a  terhelt vagy a  bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy hozzájárul-e ahhoz, hogy 
az  elfogatóparancsot kibocsátó vagy az  abban megjelölt más bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt 
telekommunikációs eszköz útján biztosítsák a jelenlétét.
(4) A  terheltnek vagy a  bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek a  (3)  bekezdés 
szerinti nyilatkozatáról feljegyzést kell készíteni, vagy a  nyilatkozatát az  őrizet elrendelésével kapcsolatos 
jogorvoslati nyilatkozatát tartalmazó ügyiratba kell foglalni, és a  feljegyzést vagy az  ügyiratot haladéktalanul 
meg kell küldeni az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság, ügyészség vagy nyomozó 
hatóság részére.”

4. §  A Nyer.
a) 5.  § (2)  bekezdésében az  „elektronikus elérhetősége” szövegrész helyébe a  „telefonos elérhetősége, 

elektronikus levelezési címe, illetve más elektronikus elérhetősége” szöveg,
b) 138.  § (5)  bekezdésében a „nevéről és elérhetőségéről” szövegrész helyébe a „nevéről, ügyvédi irodájának 

vagy székhelyének a címéről, telefonos elérhetőségéről, valamint elektronikus levelezési címéről” szöveg,
c) 147.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „elérhetőségét” szövegrész helyébe az  „elérhetőségét, ideértve 

a telefonos elérhetőségét, az elektronikus levelezési címét, illetve más elektronikus elérhetőségét is” szöveg,
d) 162. § (2) bekezdés d) pontjában az „elérhetőségének” szövegrész helyébe az „ügyvédi irodája vagy székhelye 

címének és a telefonos elérhetőségének” szöveg,
e) 172.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „telefonos vagy egyéb elérhetőségéről” szövegrész helyébe 

a „telefonos elérhetőségéről, elektronikus levelezési címéről vagy egyéb elektronikus elérhetőségéről” szöveg,
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f ) 172.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „elérhetőségéről,” szövegrész helyébe az  „elérhetőségéről, ideértve 
a telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét vagy más elektronikus elérhetőségét is,” szöveg,

g) 176.  § (1)  bekezdésében a „nevét és elérhetőségét” szövegrész helyébe a „nevét, lakcímét vagy kézbesítési 
címét, továbbá telefonos elérhetőségét, elektronikus levelezési címét, illetve más elektronikus elérhetőségét” 
szöveg,

h) 192.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „elérhetőségét” szövegrész helyébe az  „elérhetőségét, ideértve 
a telefonos elérhetőségét” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti a Nyer. 91. § (2c) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 636/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának 
korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 42. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról 
szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet] 1.  § (1)  bekezdés  
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„a) az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre,
b) az italtartó poharakra, a  15 mikron és a  feletti falvastagságú könnyű műanyag hordtasakokra, valamint  
az oxidatív úton lebomló műanyagtermékekre.”

 (2) A 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (1) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.”

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

3. §  Ez a rendelet
a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b) az  egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i  

(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 637/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 
szerinti ellátási kötelezettségeiről szóló 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 83.  § 4.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti 
ellátási kötelezettségeiről szóló 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 637/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az ellátási kötelezettség hatálya alá eső termék és szolgáltatás, valamint az ellátási kötelezettséggel 
terhelt gazdasági társaság

A B

1. Termék és szolgáltatás megnevezése Gazdasági társaság megnevezése

2.
CZ Bren2 gépkarabély változatai és a hozzá 
rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

3.
SCORPION géppisztoly változatai és a hozzá 
rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

4.
CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá 
rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

5.
CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá 
rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

6.
Az A:2–A:5 mezőben foglalt termékhez kapcsolódó 
gyári nagyjavítási szolgáltatás

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 80/2022. (XII. 30.) BM rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
162.  § (2)  bekezdés a), b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés  
b) és h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
132.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
f ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím, valamint a  3. és a  4.  melléklet tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény  
30.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f ) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (7) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló  
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása

1. §  A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet
a) 13.  § (2)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe  

az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 13. § (3) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegét” szöveg
lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 9. § (1) bekezdés 
l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Gyvt. 17.  §-a és az  Szt. 64.  § (2)  bekezdése szerinti, a  gyermek veszélyeztetettségét, illetve a  család, a  személy 
krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat]
„l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az állam 
által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, valamint tájékoztatja a  jelzőrendszer 
tagjait a  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak áldozatai számára nyújtott online tanácsadási 
szolgáltatásáról.”

3. §  Az Nmr. 84. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontja szerinti feladat ellátása a  miniszter által jóváhagyott módszertan alapján 
folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, 
valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről.”

4. §  Az Nmr. 93/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fiatal felnőtt az  utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelmet az  utógondozói ellátást biztosító intézmény 
vagy nevelőszülői hálózat fenntartójához nyújthatja be a 25. életévének elérését megelőző két hónappal. A fiatal felnőtt 
a kérelméhez csatolja)
„a) a  középfokú iskola vagy a  szakképző intézmény igazolását a  tanulói vagy felnőttképzési jogviszonya 
fennállásáról, a  felsőoktatási intézmény igazolását a  hallgatói jogviszonya fennállásáról, vagy a  felsőoktatási 
intézmény döntését a felvételről vagy átvételről, és”

5. §  Az Nmr. a következő 151. §-sal egészül ki:
„151.  § A  gyermekvédelmi gyámnak a  gyermekvédelmi gyámként történő foglalkoztatása kezdő időpontjától 
számított egy éven belül el kell végeznie a gyermekvédelmi gyámok részére szervezett központi oktatási programot, 
kivéve, ha legalább öt év gyermekvédelmi gyámi munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.”

6. §  Az Nmr. 156/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„156/A.  § (1) A  3.  § (5)  bekezdése és a  2. számú melléklet a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet 
biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 
2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a  rendelet a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. §  Az Nmr. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 184. §-sal és 185. §-sal egészül ki:
„184.  § A  84.  § (5)  bekezdése szerinti módszertant a  gyermekvédelmi szakellátásba az  egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) 
BM  rendelet (a továbbiakban: Módr2022.) hatálybalépését megelőző napot követően bekerülő gyermekek és 
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a  Módr2022. hatálybalépésének napján gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek tekintetében egyaránt 
alkalmazni kell.
185. § A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál azon, a Módr2022. hatálybalépésének napján gyermekvédelmi 
gyámként foglalkoztatott személyeknek, akik nem rendelkeznek legalább öt év gyermekvédelmi gyámi 
munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, 2025. december 31-éig kell elvégezniük a  gyermekvédelmi 
gyámok részére szervezett központi oktatási programot.”

8. §  Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  Az Nmr.
a) 77. § (1) bekezdésében és 82. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
b) 100.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „nevelési díjat, ellátmányt” szövegrész helyébe a „nevelési ellátmányt” 

szöveg,
c) 2. számú melléklet I. Rész „I. Alapellátások” cím 1.  pontjában a  „komplex szociológus szolgáltatások 

szakembere” szövegrész helyébe a „komplex szociális szolgáltatások szakembere” szöveg
lép.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)  
SzCsM rendelet
a) 2/C. § (2) bekezdése,
b) 2/E. §-a.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosítása

11. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban – ide nem értve 
a  pszichiátriai betegek nappali ellátását –, valamint bentlakást nyújtó ellátásban a  szakirányú szakképesítéssel 
nem rendelkező segítő, gondozó, ápoló munkakörökben foglalkoztatottak a  szociális ágazati képzésekről és 
vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1.  § (1)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott, 
munkakörüknek megfelelő képzés teljesítésére kötelesek a foglalkoztatásuk megkezdését követő egy éven belül.
(16) Mentesül a képzési kötelezettség alól az a munkakört betölteni kívánó személy, aki az  (5) bekezdés a) pontja 
alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott.”

12. §  Az R. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/A.  § Ha a  fenntartó vis maior helyzetben vagy az  ellátás építési beruházással történő fejlesztése érdekében, 
az  ellátás céljára korábban általa nem használt épületet, épületrészt von be, ezen épületre, épületrészre  
nem kell alkalmazni a  41.  § (2)  bekezdés d), f ) és g)  pontjában, a  41.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és a  42.  § 
(2) bekezdésében foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2/C. § (1) bekezdés a) pontját. A felmentés vis maior esetén legfeljebb 6 hónapra, 
fejlesztéshez kapcsolódó építési beruházás esetén 1 évre adható meg.”

13. §  Az R. 104/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Utcai szociális munka esetében előírt munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás 
kezdő időpontját követő 15 napon belül a  munkáltató bejelentett az  utcai szociális munka képzésre, és 
a foglalkoztatott azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11693

14. §  Az R. a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A.  § Ez a  rendelet a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló,  
2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

15. §  Az R. a következő 127. §-sal és 128. §-sal egészül ki:
„127.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr2022.) hatálybalépésének napján utcai szociális munka 
keretében foglalkoztatott személyek kötelesek a  104/A.  § (3)  bekezdésében előírt utcai szociális munka képzést  
2024. december 31-ig elvégezni.
128. § A  Módr2022. hatálybalépésének napján a  6.  § (15)  bekezdése szerint foglalkoztatott személy a  képzési 
kötelezettségének 2024. december 31-ig tesz eleget, kivéve, ha
a) a 6.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján a  munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést 
kapott, vagy
b) a házi segítségnyújtásban foglalkoztatott segítő a  Módr2022. hatálybalépését megelőző napon hatályos  
27. § (4) bekezdése szerinti 100 órás belső képzést elvégezte.”

16. §  Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §  Az R.
a) 6.  § (4a)  bekezdés e)  pontjában az „a bentlakásos” szövegrész helyébe az „a nappali ellátást nyújtó, vagy 

a bentlakásos” szöveg,
b) 6.  § (5a)  bekezdés d)  pontjában a  „demens személyeket” szövegrész helyébe a  „demens vagy autista 

személyeket” szöveg,
c) 14.  § nyitó szövegrészében az  „a szociális” szövegrész helyébe az  „a szolgáltatói nyilvántartásba való 

bejegyzési eljárásokban szociális” szöveg,
d) 39. § (5) bekezdésében az „időpontjában” szövegrész helyébe az „időpontját követő 15 napon belül” szöveg,
e) 39/G.  § (3)  bekezdésében az  „és a  szakmai egység vezetését ellátó terápiás” szövegrész helyébe  

az „ , a szakmai egység vezetését ellátó terápiás munkatárs vagy a szociális” szöveg,
f ) 52.  § (6)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

(a továbbiakban: nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alapnak” szöveg,
g) 52.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a „nyugdíjminimumnak” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alapnak” 

szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az R. 27. § (4) bekezdése.

5. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló  
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

19. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)  
SzCsM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot  
a  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) és az  egyházi módszertani kijelöléssel 
rendelkező egyház szervezhet. Minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot az  NSZI, az  egyházi 
módszertani kijelöléssel rendelkező egyház, továbbá – az  1/A. számú melléklet I.  pont 16–18.  alpontja szerinti 
munkakörök tekintetében – a  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság, a  Magyar Bölcsődék Egyesülete, illetve a  Magyar Bölcsődék Egyesülete által megbízott természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.”

20. §  A Tszr. 4/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Minősített kötelező továbbképzésre, valamint minősített munkakörhöz kötött képzésekre a  szociálpolitikáért 
felelős miniszter által kijelölt szerv által vezetett jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás elektronikus felületén 
kell jelentkezni.”
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21. §  A Tszr.
a) 4. § (1a) bekezdésében az „a Gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg,
b) 4.  § (1b)  bekezdésében az  „a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)” 

szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg
lép.

6. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló  
25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet módosítása

22. §  A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” 

szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésében az „a Főigazgatóságot” szövegrész helyébe az „az Intézetet” szöveg
lép.

7. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

23. §  A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az  örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet  
(a továbbiakban: R1.) a 8/F. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Központi Oktatási Program gyermekvédelmi gyámok számára
9.  § (1) A  gyermekvédelmi gyámok részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: GyOP) célja 
a gyermekvédelmi gyámi tevékenységhez szükséges kompetenciák elsajátítása és fejlesztése.
(2) A  GyOP-ot a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az  általa vezetett minisztérium 
honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.
10. § (1) A GyOP alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés (a továbbiakban: GyOP-képzés) időtartama 90 óra.
(2) A  GyOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a  10. számú melléklet 
tartalmazza.
11.  § (1) A  GyOP-képzést és vizsgáztatást az  Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: képző intézmény) végzi.
(2) A  GyOP-képzés szakmai felügyeletét az  Intézet (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: GyOP-képzésért 
felelős szerv) végzi.
12.  § (1) A  képző intézmény köteles az  általa tervezett képzést – legalább 45 nappal annak megkezdése előtt –  
írásban bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.
(2) A  bejelentésnek tartalmaznia kell a  képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és 
elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát.
(3) A  bejelentéssel egyidejűleg a  képző intézmény a  GyOP alapján készített képzési rendet is megküldi 
a GyOP-képzésért felelős szervnek.
(4) A  képző intézmény az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltakban bekövetkező változást köteles haladéktalanul 
bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.
(5) A képzési rendet a GyOP-képzésért felelős szerv a  (4) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 10 napon belül 
értékeli.
(6) A  képző intézmény GyOP-képzést a  képzési rendjének a  GyOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli 
jóváhagyását követően indíthat.
(7) Ha a  képzés megvalósítása a  jóváhagyott képzési rendtől eltér, a  GyOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése 
mellett felhívja a képző intézményt a képzési rendnek megfelelő képzési tevékenység folytatására.
(8) Ha a  képző intézmény a  (7)  bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a  képzés  
nem a jóváhagyott képzési rendben meghatározott
a) tananyag felhasználásával,
b) óraszámban,
c) tematika oktatásával vagy
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d) képesítésű oktató részvételével
történik, a GyOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti.
12/A.  § A  GyOP-képzésen az  vehet részt, aki a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)  
NM rendeletben a gyermekvédelmi gyám számára előírt képesítési előírásnak megfelel.
12/B.  § (1) A  képzésen részt vevő személy – legalább 10 és legfeljebb 15 fős csoportban – elméleti és gyakorlati 
oktatáson vesz részt.
(2) A képzésen részt vevő személy a képzés végén szóban és írásban záróvizsgát tesz.
(3) Záróvizsgára az  bocsátható, aki a  GyOP-képzés 10. számú melléklet szerinti moduljai mindegyike óráinak 
legalább 90%-án igazoltan részt vett.
(4) A záróvizsgát a képzés befejezését követő 30 napon belül a képző intézmény szervezi meg.
(5) A  képző intézmény a  záróvizsga időpontjáról legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a  képzésen részt vevő 
személyt.
(6) A záróvizsgát a képző intézmény által létrehozott záróvizsga-bizottság előtt kell letenni.
(7) A záróvizsga-bizottság tagja a bizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.
(8) A záróvizsga-bizottság elnökét a képző intézmény javaslatára a GyOP-képzésért felelős szerv kéri fel. Az elnöki 
tisztet olyan személy töltheti be, aki a  gyermekvédelmi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy 
szakmai gyakorlattal rendelkezik és az  Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel, vagy részt vett  
a GyOP megírásában.
(9) A záróvizsga bizottság tagjait a képző intézmény javaslata alapján a GyOP-képzésért felelős szerv jelöli ki.
(10) A záróvizsga értékelését a záróvizsga-bizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során 
felmerült egyet nem értés esetén a bizottság elnöke dönt.
(11) A záróvizsga értékelése
a) „kiválóan megfelelt”,
b) „jól megfelelt”,
c) „megfelelt” vagy
d) „nem felelt meg”
lehet.
(12) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a képző intézmény megküld a GyOP-képzésért felelős szervnek.
(13) Sikeres záróvizsga esetén a záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a GyOP-képzésért felelős szerv a képesítés 
megszerzéséről a  jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A  tanúsítványban 
szereplő képzettség megnevezése: képesített gyermekvédelmi gyám. A  tanúsítvány adattartalmát a  11. számú 
melléklet tartalmazza.
(14) A GyOP-képzésért felelős szerv a kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.”

24. § (1) Az R1. a 3. melléklet szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.
 (2) Az R1. a 4. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

25. §  Az R1. 1.  §-ában a „nevelőszülőre” szövegrész helyébe a „nevelőszülőre, továbbá gyermekvédelmi gyámra” szöveg 
lép.

8. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása

26. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazási köre]
„j) az utcai szociális munka”
[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

27. §  A Kr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodás érvényességéhez – ha az Intézet 
által megbízott intézmény az oktatási programban nem szerepel – a szociális ágazat irányítását végző minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.”
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28. §  A Kr. 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Záróvizsgára az bocsátható, aki)
„a) az elméleti és gyakorlati oktatás képzési programban megállapított kötelező óraszámának
aa) az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában összesen legalább a 90%-át,
ab) az aa) alpont alá nem tartozó képzés esetén összesen legalább a 80%-át,”
(teljesítette.)

29. §  A Kr. 17/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  óvodai és iskolai szociális segítő képzésben a  10.  § (1) és (2)  bekezdése nem alkalmazható. A  képzésen  
részt vevő személyek a képzés végén írásban tesznek záróvizsgát az oktatási programban meghatározottak szerint.”

30. §  A Kr. a „Záró rendelkezések” alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Az utcai szociális munka képzés
17/E.  § (1) Az  utcai szociális munka képzés célja a  képzésen részt vevő személy felkészítése a  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  
SzCsM rendelet 104. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(2) A képzés kötelező óraszáma 80 óra, ebből
a) 40 óra elméleti oktatás,
b) 40 óra gyakorlati oktatás.”

31. §  A Kr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § E  rendeletnek az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2022.) módosított 9.  § (3)  bekezdés 
a) pontját a Módr2022. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.”

32. §  A Kr. 7. § (2) bekezdésében a „(2a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg lép.

9. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló  
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

33. §  A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.)  
SZMM rendelet (a továbbiakban: Sr.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően az a kutyát kiképző szervezet is képezhet ki segítő kutyát, 
és készíthet fel a  segítő kutya használatára, gondozására, amely biztosítja, hogy a  kiképzést olyan kiképző végzi,  
aki a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés 
f )–i) pontja szerinti képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik.”

34. §  Az Sr. 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter pályázat útján a  kutyát kiképző szervezetek, illetve a  segítő kutyák 
alkalmazásának elősegítésével foglalkozó szervezetek közül közreműködő szervezetet jelöl ki, amely)
„e) a kiképzés alatt álló kutyáról fényképes tanúsítványt állít ki.”

35. §  Az Sr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vizsgabizottság tagjait a  vizsgabizottság összehívásáról legkésőbb a  vizsga időpontját megelőző 45 nappal 
írásban értesíteni kell.”

36. §  Az Sr. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Segítő kutyával – ha az  állatkert szabályzata másként nem rendelkezik – póráz használatával lehet 
az  állatkertben tartózkodni. Ha az  állatkert szabályzata a  kutyával történő látogatást nem teszi lehetővé, a  segítő 
kutyát alkalmazó személy a segítő kutyát a  látogatás időtartama alatt az erre a célra szakszerűen kialakított kutya 
megőrzőben helyezi el.”
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37. §  Az Sr.
a) 4. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap összegének 40%-át” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az  „a szociális 

vetítési alap” szöveg,
c) 10. § (3) bekezdésében a „szervezet külön” szövegrész helyébe a „szervezet, ha a kutya gazdája ezt kéri, külön” 

szöveg
lép.

10. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló  
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

38. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39.  § 
(12)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetében 
az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegét, 
egyedülálló kérelmező esetében a szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

11. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

39. §  A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
a) 14.  § (2)  bekezdésében az „Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrészek helyébe az „A szociális 

vetítési alap összegét” szöveg,
b) 25.  § (2)  bekezdésében az  „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg és „a nyugdíjminimum” 
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

lép.

12. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló  
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

40. §  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.)  
EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:)
„g) bölcsődében, mini bölcsődében a pedagógus szakvizsgával rendelkező személyre.”

41. §  Az R2. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében)
„b) az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított négy éven belül, majd ezt követően négyévenként 
megújító képzés teljesítésére”
(köteles.)

42. §  Az R2. a következő 10/A. §-sal és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) Vezetőképzést a  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) által kijelölt 
felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: képzésszervező) végezhet.
(2) Az  NSZI a  kijelölés során a  képzés lebonyolításával kapcsolatos személyi, tárgyi és szakmai feltételek 
megfelelőségét, valamint az oktatási programot vizsgálja.
10/B. § (1) A képzésszervező a képzés megkezdése előtt a képzés szervezésére irányuló, az NSZI által rendszeresített 
és a Szociális Ágazati Portálon közzétett kérelmet nyújt be. A képzésszervező képzési szintenként és szakaszonként 
külön kérelem benyújtására köteles.
(2) A  kérelemhez mellékelni kell a  képzésszervező által képzési szintenként és szakaszonként kidolgozott oktatási 
programot.
(3) A  képzésszervező kérelmenként díjat fizet, amely a  kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb 
munkabér összegének 25 százaléka.
(4) Az NSZI a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt a kijelölésről.



11698 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

(5) A képzésszervező a vezetőképzést az NSZI kijelölésről szóló értesítése alapján kezdheti meg.
(6) A  kérelem elutasítása ellen a  képzésszervező a  döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást 
terjeszthet elő, amelyet indokolással ellátva a miniszter részére kell benyújtani.”

43. §  Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vezetőképzésre a  miniszter által kijelölt szerv által vezetett jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás 
elektronikus felületén kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.”

44. §  Az R2. 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  NSZI az  ellenőrzés során megállapítja, hogy a  képzésszervező az  oktatási programban vagy a  10/B.  § 
(1)  bekezdése szerinti kérelmében foglaltaktól eltér, határidő tűzése mellett felhívja a  képzésszervezőt a  jogszerű 
tevékenység folytatására.
(1b) Ha a képzésszervező az (1a) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az NSZI a folyamatban 
lévő képzést felfüggeszti, és a kijelölést visszavonja.”

45. §  Az R2. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Az e rendelet 10/A. §-ának és 10/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

46. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdésében az „a), c), e) és f )” szövegrész helyébe az „a), c), e), f ) és g)” szöveg,
b) 3. §-ában a „hatósági” szövegrész helyébe a „jogszabály alapján szervezett” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti az R2. 11. § (1) bekezdése.

13. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosítása

48. §  A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.)  
EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek legalább felének
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek kell lennie, vagy
b) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett 
területnek nyilvánított lakókörnyezetben kell élnie.”

49. §  Az R3. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanodát rendszeresen igénybe vevők legalább hetven százalékának
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek, nevelésbe vett gyermeknek vagy utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttnek kell lennie, vagy
b) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett 
területnek nyilvánított lakókörnyezetben kell élnie.”

50. §  Az R3. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tanoda együttműködik a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett, a tanodák módszertani 
támogatását biztosító tanácsadói hálózattal.”

14. Záró rendelkezések

51. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
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52. § (1) A  6.  § és az  1.  melléklet a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre 
jogosultként való elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint 
a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 31. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (2) A  6.  § és a  14.  § a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) A  42.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (4) A  42.  §-nak a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

  Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14 

 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 

 

1. Nevelőszülői 
hálózat 

nevelőszülő 
tanácsadó 

felsőfokú szociális szakképzettség,  
pedagógus szakképzettség,  
pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), pszichológus, 
mentálhigiénés szakképzettség, védőnő, teológus, szociológus, hittanár 
vagy hittantanár 

 nevelőszülő nevelőszülő (OKJ), 
nevelőszülő (Központi Oktatási Program, KOP) 

 gyermekgondozó, 
a) ha a nevelőszülő 
hozzátartozója  

alapfokú iskolai végzettség  

 b) ha nem  
a nevelőszülő 
hozzátartozója 

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő 
(OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 
dajka (OKJ),  
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ)  
vagy  
óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003)  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi 
asszisztens (OKJ), 
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő 
munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális segítő 
(OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, 
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, 
gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai 
munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

 növendékügyi 
előadó 

jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, humánszervező, 
személyügyi szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus 
szakképzettség, teológus, szociológus 
okleveles kriminológus 

 gyermekvédelmi 
ügyintéző  
 

szociális gyermek- és ifjúságvédelmi  
ügyintéző (OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi 
asszisztens (OKJ), 
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő 
asszisztens, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11701

15 

szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai 
asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

2. Gyermekotthon nevelő – speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális csoportjában a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő és az óvodapedagógus végzettség 
kivételével, valamint utógondozó otthonban és kizárólag utógondozói 
ellátottak elhelyezését biztosító lakásotthonban a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő, az óvodapedagógus és a tanító végzettség 
kivételével – pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész 
(MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, 
viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, 
szociológus; szociális munkás, szociálpedagógus vagy pszichológus 
végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus 

 
gyermekvédelmi 
asszisztens  

gyermekotthoni asszisztens (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),  
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), 
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő 
munkatárs (OKJ)  
vagy  
szociális asszisztens (OKJ), szociális segítő (OKJ),  ifjúságsegítő (OKJ), 
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő 
asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és 
mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs (pedagógiai 
asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens), 
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

 
gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),  

– speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon 
speciális csoportja kivételével – dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka 
(01193003)  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),  
– speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon 
speciális csoportja kivételével – dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka 
(01193003)  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi 
asszisztens (OKJ)  
vagy 
– speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon 
speciális csoportja kivételével –  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő 
munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális segítő 
(OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, 
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, 
gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai 
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munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

 pszichológus pszichológus, pszichiáter 

 pszichológiai 
tanácsadó 

mentálhigiénés szakképzettség, 
viselkedéselemző 

 növendékügyi 
előadó 

jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális szervező, 
humánszervező, személyügyi szervező, felsőfokú szociális 
szakképzettség, pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus, 
okleveles kriminológus 

 gyermekvédelmi 
ügyintéző  
 

szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek-és ifjúságvédelmi 
asszisztens (OKJ), 
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő 
asszisztens, 
szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, pedagógiai munkatárs 
(pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai 
asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 
 

fejlesztő pedagógus gyógypedagógus; 
 konduktor;  
speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon 
speciális csoportjában tanító, tanár;  
gyógypedagógia-tanár;  
pedagógia-tanár;  
művészetterapeuta; 
szociálpedagógus; 

 ápoló ápoló (OKJ), 
csecsemő és gyermekápoló (OKJ), 
ápoló (alapképzés), 
okleveles ápoló (Msc) 

 védőnő védőnő 

A 0–3 éves 
korosztály 
ellátására 

kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő (alapképzés), kisgyermekgondozó, -
nevelő (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)  
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő 

 nevelő pedagógus szakképzettség, felsőfokú szociális szakképzettség, teológus, 
szociológus 
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2. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez
„3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

18 

 A B C D E F 

1 Munkakörök 
Szakképzettségek és 

szakképesítések 
Szakmai egységben minimum 1 fő szakirányú végzettsége 

2   Pszichiátriai beteg Szenvedélybeteg Demens Autista személyek 

3 intézményvezető - andragógus 
- diakónus 
- diplomás ápoló - 
egészségügyi szervező 
- egészségügyi tanár 
- gyógypedagógus 
- gyógypedagógus, 
értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
hallássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
látássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
logopédia szakirányon 
- gyógypedagógus, 
pszichopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
szomatopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
autizmus spektrum 
pedagógiája szakirányon 
- gyógytornász-
fizioterapeuta 
- hajléktalanellátás 
esetében felsőfokú 
végzettség 
- humánfejlesztő 
- igazgatásszervező,  
- szociális szakigazgatás-
szervező szakirányú 
szakképzettség 
- intézetvezető 
- konduktor 
- közgazdász 
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4 
 

- közigazgatás-szervező 
- mentálhigiénés segítő 
szakember 
- mentálhigiénés szakember 
- mentálhigiénés szakember 
és közösségi segítő 
- okleveles ápoló 
- okleveles egészségügyi 
szociális munkás 
- egészségügyi menedzser 
- okleveles egészségügyi 
menedzser 
- okleveles 
egészségpszichológus 
- okleveles ápoló 
- okleveles egyetemi ápoló 
- okleveles fizioterapeuta 
- okleveles jogász 
- okleveles orvosdoktor 
- okleveles pasztorális 
tanácsadó 
- okleveles pasztorális 
tanácsadó és 
szervezetfejlesztő 
szakember 
- okleveles rehabilitációs 
szakember 
- okleveles szociális 
gazdaság szakember 
- okleveles szociálpolitikus 
- okleveles 
szociálgerontológus 
- teológus 
- okleveles társadalmi 
befogadás tanácsadó 
- szociális menedzser 
- szociális munkás 
- szociálpedagógus 
- szociológus 
- szenvedélybetegek 
ellátása esetén 
addiktológiai konzultáns 
- viselkedéselemző 

   
 

5 vezető ápoló/ 
vezető 
szakápoló 

- diplomás ápoló 
- okleveles egyetemi ápoló 
- okleveles ápoló 
- intézetvezető 
- mentőtiszt 

   
 

6 gondozó - demencia gondozó 
- gerontológiai gondozó 
- pszichiátriai gondozó 
- szenvedélybeteg gondozó 
- szociális gondozó és ápoló 

- pszichiátriai 
gondozó 

- szenvedély- 
beteg gondozó 

- demencia 
gondozó, 
- demenciával 
élők gondozója 
- gerontológiai 

 - autista személyek   
gondozója 
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- szociális szakgondozó 
- szociális ápoló és gondozó 
- szociális és rehabilitációs 
szakgondozó 
- szociális és mentálhigiénés 
szakgondozó 

gondozó 
- szociális és 
mentálhigiénés 
szakgondozó 

7 ápoló - alapellátási közösségi 
szakápoló 
- általános ápolási és 
egészségügyi asszisztens 
- aneszteziológiai 
szakasszisztens 
- ápoló 
- csecsemő- és 
gyermekápoló 
- diabetológiai szakápoló és 
edukátor 
- epidemiológiai szakápoló 
- ergoterapeuta 
- felnőtt intenzív szakápoló 
- geriátriai és krónikus 
beteg szakápoló 
- gyakorló csecsemő- és 
gyermekápoló 
- fizioterápiás asszisztens 
- gyakorló ápoló 
- gyakorló csecsemő- és 
gyermekápoló 
- gyakorló klinikai 
laboratóriumi asszisztens 
- gyakorló mentőápoló 
- gyermek intenzív 
szakápoló 
- gyógymasszőr 
- hospice szakápoló 
- légzőszervi szakápoló 
- mentőápoló 
- nefrológiai szakápoló 
- onkológiai szakápoló 
- pszichiátriai szakápoló és 
gyógyfoglalkoztató 
- sürgősségi szakápoló 
- általános ápoló 
(509130301) 
- perioperatív 
szakasszisztens 
- rehabilitációs terapeuta 
- egészségügyi laboráns 

- pszichiátriai 
szakápoló és 
gyógyfoglalkoz- 
tató 

 
- geriátriai és 
krónikus beteg 
szakápoló 
- demenciával 
élők gondozója 
- általános 
ápoló 
(509130301) 

 - autista személyek 
gondozója 

8 szakápoló - 60/2003. (X. 20.)  
ESZCSM rendelet  
3. számú melléklete szerint  
I., II. kategóriás ápolónak 
minősülő szakápoló 
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 terápiás 
munkatárs 

- addiktológus 
- addiktológiai konzultáns 
- akut betegellátó szakápoló 
- autizmus specifikus 
szolgáltatásszervező 
- általános és családügyi 
mediátor 
- általános 
neuropszichológus 
- biblia-alapú lelkigondozó 
- biblioterapeuta 
- bűnmegelőzési, 
alkoholprevenciós és 
drogprevenciós szakember 
- családkonzulens/ 
családterapeuta 
- diakónus 
- diplomás ápoló 
- egészségfejlesztő 
szakpszichológus 
- egészségfejlesztési 
szakember 
- egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus 
- egészségügyi 
rehabilitációs menedzser 

- pszichiátriai 
gondozó 

- szenvedély- 
beteg gondozó 

- demencia 
gondozó 
- demenciával 
élők gondozója 
- gerontológiai 
gondozó 
- szociális és 
mentálhigiénés 
szakgondozó 

 

9 
 

- egészségmentor 
szaktanácsadó 
- egészségügyi szervező 
- egyházi/felekezeti 
közösségszervező 
- evangelikál lelkipásztor 
- életút-támogató 
tanácsadó 
- életmód tanácsadó és 
terapeuta 
- életmód 
tanácsadó/lelkigondozó 
- életmód tanácsadó 
teológus 
- élmény-, rendezvény- és 
közösségszervező 
- életvezetés-koordinátor 
- fejlesztő biblioterapeuta 
- felekezeti szociális munkás 
- foglalkozási rehabilitációs 
szaktanácsadó 
- gerontagógus 
- gyermekvédelmi pszicho-
patrónus 
- gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai és 
addiktológiai konzultáns 
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- gyógymasszőr 
- gyógypedagógus, 
értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
hallássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
látássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
logopédia szakirányon 
- gyógypedagógus, 
pszichopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
szomatopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
autizmus spektrum 
pedagógiája szakirányon 
- gyógytornász-
fizioterapeuta 
- humánszolgálati 
tanácsadó 
- integratív mentálhigiénés 
szakember 
- intenzív szakápoló 
- iskolai szociális munkás 
- játéktervező és -elemző 
- keresztyén hospice 
lelkigondozó 
- képi kifejezéspszichológiai 
szaktanácsadó 
- klinikai lelkigondozó 
- kognitív- és 
viselkedésterápiás 
konzultáns 
- kompetenciafejlesztő 
tréner 
- komplex interaktív 
játékkonzulens 
- komplex művészeti 
terapeuta 
- komplex rehabilitációs 
mentor 
- komplex szociális 
szolgáltatások szakembere 
- közösségi és családi 
mediátor 
- közvetítő (mediátor) 
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- lelkigondozói asszisztens 
- mentálhigiénés 
családtudományi és 
családterápiás szakember 
- mentálhigiénés 
lelkigondozó 
- mentálhigiénés szakember 
- mentálhigiénés szakember 
és közösségi segítő 
- mentálhigiénés segítő 
szakember 
- mentálhigiéniai prevenció 
specialista 
- multidiszciplináris 
rehabilitációs munkatárs 
- munkahelyi 
mentálhigiénés szakember 
- munkavállalási tanácsadó 
- okleveles ápoló 
- okleveles egyetemi ápoló 
- okleveles fizioterapeuta 

10 
 

- okleveles mentálhigiénés 
közösség- és 
kapcsolatsegítő szakember 
- okleveles pasztorális 
tanácsadó 
- okleveles pasztorális 
tanácsadó és 
szervezetfejlesztő 
szakember 
- okleveles 
egészségpszichológus 
- okleveles 
rekreációszervező és 
egészségfejlesztő 
- teológus 
- okleveles társadalmi 
befogadás tanácsadó 
- pasztorálpszichológiai 
szakreferens 
- okleveles pszichiáter 
- pszichopedagógus 
- rehabilitációs-kreatív 
terapeuta 
- rehabilitációs 
szolgáltatásszervező 
- reflektív addiktológiai 
szociális szakember 
- reflektív pszichoszociális 
krízistanácsadó szociális 
szakember 
- szaklelkigondozó 
- szociálgerontológiai 
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szakmenedzser 
- okleveles 
szociálgerontológus 
- szülő-
csecsemő/kisgyermek 
konzulens 
- tanácsadó 
szakpszichológus 
- társadalmi integrációs 
tanácsadó 
- tranzakcióanalitikus 
asszisztens 
- utcai szociális munkás 
- viselkedéselemző 
- családsegítő asszisztens 
- demencia gondozó 
- foglalkozás-szervező 
- gerontológiai gondozó 
- gyermekotthoni 
asszisztens 
- gyógypedagógiai segítő 
munkatárs 
- kisgyermekgondozó, -
nevelő 
- mentálhigiénés asszisztens 
- pedagógiai- és 
családsegítő munkatárs 
- pedagógiai munkatárs 
(gyógypedagógiai 
asszisztens) 
- pszichiátriai gondozó 
- rehabilitációs nevelő, 
segítő 
- szenvedélybeteg gondozó 
- szociális asszisztens 
- szociális menedzser 
- szociális szakgondozó 
- szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző 
- szociális és 
gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
- szociális és rehabilitációs 
szakgondozó 
- szociális és mentálhigiénés 
szakgondozó 
- rehabilitációs terapeuta 
- konduktor 
- hittanár-nevelőtanár 
- katekéta - lelkipásztor 
munkatárs 

11 szociális 
munkatárs 

- okleveles szociális 
gazdasági szakember 
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- okleveles egészségügyi 
szociális munkás 
- szociális munkás 
- okleveles szociálpolitikus 
- szociálpedagógus 
- szociális menedzser 
- szociálpedagógus 
- gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai és 
addiktológiai konzultáns 
- hajléktalanellátás 
esetében felsőfokú 
végzettség 

 fejlesztő- 
pedagógus 

- fejlesztőpedagógus 
- gyógypedagógus 
- gyógypedagógus, 
értelmileg akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
hallássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
látássérültek pedagógiája 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
logopédia szakirányon 
- gyógypedagógus, 
pszichopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
szomatopedagógia 
szakirányon 
- gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányon 
- gyógypedagógus, 
autizmus spektrum 
pedagógiája szakirányon 
gyógytestnevelő 
- gyógytornász 
- konduktor 
- pedagógus 
- pszichopedagógus 
- szociálpedagógus 

   
 

12 orvos - okleveles orvosdoktor 
   

 

13 segítő/falu- 
gondnok, 
tanyagondnok 

- befejezett 8 általános 
iskola 

   
 

14 esetfelelős - felsőfokú végzettség és  
az e rendelet 110/G. § (4) 
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bekezdésben megjelölt 
kompetenciák 

15 asszisztens - mentálhigiénés asszisztens 
- szociális asszisztens 
- szociális és 
gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
- szociális és mentálhigiénés 
szakgondozó 

   
 

” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ”
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3. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez
„10. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) alapján történő gyermekvédelmi gyámi 
képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

27 

 A B C 

1  Óraszám (óra) 
Az órák online elérhetősége 

2 Tantárgy Elmélet Gyakorlat 

3 1. modul  
Alapvetések gyermekjogi – gyermekvédelmi specifikációval 

4 Alapvetések a gyámságról és a gyermekvédelmi 
rendszerről 

6 2 
100% 

5 A gyermek, mint jogalany 1 1 100% 

6 A gyermekvédelmi gyám működése - szemlélet és 
identitás 

2 2 
50% 

7 2. modul 
A gyermekvédelmi gyám működési környezete 

8 A gyermekvédelmi gyám kapcsolódásai  
a szakszolgáltatásokhoz és az otthont nyújtó 
ellátásokhoz 

2 4 
100% 

9 A gyermeki jogok érvényesülésének problémái és 
lehetőségei az oktatásban, a szociális és 
egészségügyi ellátásban 

4 4 
100% 

10 Kapcsolódás közigazgatási, igazságügyi, hatósági 
szervezetekhez 

4 0 
100% 

11 A gyermeki jogok és érdekek érvényesítése  
a gyermekjogi képviselő gyakorlatában 

1 1 
100% 

12 3. modul 
Munkakör specifikus ismeretek 

13 A gyermekek teljes körű ellátásával kapcsolatos 
gyámi feladatok 

2 2 
50% 

14 A törvényes képviselettel és a vagyonkezeléssel 
összefüggő gyámi feladatok 

2 3 
100 % 

15 A gyermekvédelmi gyám feladatai a gyermek 
kapcsolattartási jogának érvényesítésében 

1 2 
50% 

16 A gyermekvédelmi gyám feladatai a hazagondozás 
kapcsán 

3 4 
50% 

17 A gyermekvédelmi gyám feladatai az 
örökbefogadhatóság és az örökbefogadás kapcsán 

3 4 
50% 

18 Képviselet a gyámhivatali, bírósági és egyéb 
eljárásokban/ Gyermek és a büntetőjog, büntető 
eljárásjog 

3 3 
50% 

19 4. modul 
Gyermekvédelmi gyámi készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban 

20 Kommunikáció és konfliktuskezelés 0 6 0% 

21 Bizalom és kontroll a gyermekvédelmi 
gyámságban 

0 
6 0% 

22 Az együttműködés és a visszajelzés módszertanai 0 12 0% 

23 Összesen 34 56  

” 
 

 

 

 

 ”
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4. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez
„11. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) keretében szervezett képzés 
tanúsítványának adattartalma

 1.  A tanúsítvány sorszáma
 2.  A képzésben részt vevő személy

2.1.  neve
2.2.  születési neve
2.3.  születési helye, ideje
2.4.  anyja születési neve

 3.  A képző intézmény
3.1.  neve
3.2.  székhelye
3.3.  postacíme
3.4.  telefon és e-mail elérhetősége

 4.  A GyOP-képzésért felelős szerv
4.1.  neve
4.2.  székhelye
4.3.  postacíme
4.4.  telefon és e-mail elérhetősége

 5.  A záróvizsga eredménye
 6.  A képzettség megnevezése
 7.  A  záróvizsga-bizottság elnökének, valamint a  képző intézmény és a  GyOP-képzésért felelős szerv képviselőjének 

aláírása”
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A belügyminiszter 81/2022. (XII. 30.) BM rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (4)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
25.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 30. §-sal egészül ki:
„30.  § Az  egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) 
BM  rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a  2023. január havi teljesítmények elszámolásától 
kell alkalmazni.”

2. §  Az R1. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 16. számú mellékletében foglalt táblázat 14., 15. és 16. sora.
b) 16. számú melléklet végjegyzetében az „A 14–16.  pont szerinti fix díjat a  járvány elleni védekezés célját 

szolgáló személyi és tárgyi feltételek biztosítására kell fordítani.” szövegrész.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. §  A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 
a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § Az  egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) 
BM  rendelettel megállapított 1.  mellékletben foglaltakat a  2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell 
alkalmazni.”

5. §  Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 81/2022. (XII. 30.) BM rendelethez
„3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

** Főcsoport: 01  Idegrendszeri megbetegedések
Alsó 

határnap

Felső 

határnap

Normatív 

nap
Súlyszám

*^ 01P 001A
Speciális intracranialis műtétek 18 év felett,  
nem trauma miatt

1 50 12 5,37274

* 01P 001B
Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma 
miatt

2 49 9 7,01875

*^ 01P 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt 1 45 11 5,28237

  01P 001F Agykamrai shunt revízió 2 36 9 1,78100

  01P 002A
Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma 
miatt

2 46 13 3,70052

  01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt 2 45 12 4,99319

  01P 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt 2 43 12 3,26700

  01P 003E Rutin intracranialis műtétek 2 39 10 2,84311

  01P 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 15 4,29940

  01P 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 10 3,83436

  01P 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 5 1,51148

  01P 007B Extracranialis érműtétek 2 40 7 1,30468

  01P 008A Plexus brachialis műtétei 1 27 5 2,10851

* 01P 008B Plexus brachialis komplikált műtétei 2 27 9 4,35890

  01P 009C
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy 
műtétek (kivéve: plexus brachialis)

2 27 6 1,55586

  01P 010A
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri 
rutinműtétek

1 25 2 0,63883

* 01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek 2 27 4 2,29094

  01M 0110
Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, 
sérülések

4 43 10 1,66857

  01M 012E Idegrendszeri daganatok 3 28 10 1,21819

* 01M 013A
Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással

3 42 13 1,63743

* 01M 013C
Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán 
immunglobulin terápiával, 18 év felett

5 40 13 18,56162

* 01M 013D
Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin 
terápiája relapsus esetén, 18 év felett

2 40 3 9,10401

* 01M 013E
Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 
immunglobulin terápiával, 10-18 év között

3 30 5 15,34592

* 01M 013F
Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 
immunglobulin terápiával, 10 év alatt

3 30 5 7,77529

* 01M 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal 3 41 10 1,23184

* 01M 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással 3 41 10 1,13201

* 01M 015D
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel

4 37 12 2,90818

  01M 015E
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 
18 év alatt

3 32 9 1,39242
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  01M 015F
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül  
18 év felett

3 32 7 0,74460

* 01M 015H
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, speciális diagnosztikával

4 37 12 2,90818

  01M 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) 3 33 7 0,58440

  01M 0171
Központi idegrendszer közepes rendellenességei és 
sérülései 18 év alatt

3 38 5 1,10225

  01S 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása 0 42 1 0,26265

  01M 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett 3 42 6 0,54843

  01M 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt 3 42 5 0,76716

  01M 019A
Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével  
18 év alatt

4 43 13 2,29486

  01M 019B
Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével  
18 év felett

4 43 13 1,31054

  01M 0200 Vírusmeningitis 4 42 10 0,89181

  01M 0210 Hypertensiv encephalopathia 3 36 7 0,67270

* 01M 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása 8 25 11 5,61837

  01M 022D
Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és 
bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)

3 34 5 0,56837

  01M 022E
Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, 
epilepsia syndromák 18 év alatt

3 38 6 0,94255

  01S 022G Epilepsia sürgősségi ellátása 0 34 1 0,20997

  01M 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett 3 34 6 0,58445

  01S 0231 Migrén sürgősségi ellátása 0 40 1 0,13895

  01M 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt 3 40 6 0,87363

  01M 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek 3 40 8 0,32221

  01M 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt 3 30 4 0,66792

  01M 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt 2 28 3 0,42881

  01M 025A Traumás stupor, kóma 4 38 10 2,26654

  01M 025D
Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái,  
kóma nélkül

3 35 7 1,31235

  01S 026C
Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi 
ellátása

0 25 1 0,17540

  01M 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül 2 26 3 0,41298

* 01M 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio 4 25 7 1,68470

* 01P 029A
Endovascularis aneurysma műtétek a központi 
idegrendszer erein

1 48 9 13,96515

* 01P 029C
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis műtétei

2 32 6 7,58880

* 01P 029D
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis műtétei, speciális 
intracranialis műtéttel

2 50 17 11,12972

* 01P 029E
Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein

1 48 6 8,38913

* 01P 029F
Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának 
neurointervenciós kezelése

1 38 10 15,40203
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* 01P 029G Nyaki PTA 1 38 5 11,52917

  01P 057Z
Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek 
súlyos társult betegséggel

5 45 18 5,96967

  01P 058Z
Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, 
gerincműtétek) súlyos társult betegséggel

5 25 9 4,11475

  01M 059Z
TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, 
fejfájás súlyos társult betegséggel

5 33 11 2,20152

  01M 060Z
Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult 
betegséggel

5 41 13 3,50181

               

 ** Főcsoport: 02  Szembetegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 02P 0610 Szaruhártya-átültetés 2 40 9 1,60627

* 02P 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel 2 40 9 1,86461

* 02P 0612 Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal 1 14 5 1,12949

* 02P 0620 Szem speciális műtétei 2 42 5 1,44943

  02P 0630 Retina műtétek 1 31 4 0,78427

  02P 0633
Neovascularisatióval járó időskori macula degeneratio 
kezelése

1 28 1 0,15130

  02P 0640 Orbita műtétek 1 26 6 0,97603

  02P 0650 Primer iris műtétek 1 35 4 0,65690

  02P 0660 Egyéb lencseműtétek 1 25 2 0,65138

  02P 0670
Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse 
biztosításával

1 25 3 0,75337

  02P 0671
Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár 
térítése nélkül

1 25 3 0,70184

  02P 0680
Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, 
hajlítható műlencse biztosításával

1 25 2 0,77455

  02P 0681
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, 
hajlítható műlencse beültetéssel a műlencse ár térítése 
nélkül

1 25 2 0,59430

  02P 0682
Szürkehályogműtét phacoemulsificatios módszerrel, 
tórikus műlencse biztosításával

1 25 2 0,99318

  02P 0683
Bilaterális szimultán szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios módszerrel

1 25 2 1,29006

  02P 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel 2 40 5 3,04859

  02P 069B Pars plana vitrectomia 2 40 4 2,72607

  02P 069C Egyéb vitrectomiák 2 40 4 1,05714

  02P 0700
Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, 
üvegtest műtétei

1 26 6 0,79654

  02P 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett 1 28 3 0,50085

  02P 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt 1 28 2 0,54758

  02M 074C Szem egyéb betegségei 3 27 5 0,40201

               

 ** Főcsoport: 03  Fül-orr-gége megbetegedések
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 03P 086B
Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség 
miatt

2 40 18 4,03307
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* 03P 086C
Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan 
lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú 
betegség miatt

2 40 23 5,21029

  03P 086D
Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú 
daganat miatt

2 28 11 2,59239

  03P 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével 2 38 6 1,64085

  03P 0880 Glandula parotis műtétei 2 25 7 1,95199

  03P 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével 1 32 5 0,83851

* 03P 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei 2 25 5 1,19654

  03P 091A
Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei  
18 év felett

1 25 3 0,54389

  03P 091B
Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei  
18 év alatt

1 29 6 1,11569

  03P 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei 1 28 4 0,69096

  03P 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei 1 34 4 1,01798

  03P 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei 1 28 2 0,34079

* 03P 0950
Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és 
processzor beültetése (implantátum- és processzorár 
térítése nélkül)

2 25 8 1,08212

  03P 0960 Orrplasztika 1 25 3 0,58699

  03P 097A Tonsillectomia, adenotomia 1 25 3 0,54847

  03P 100A Szájműtétek 1 25 3 0,70111

  03P 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása 1 25 4 1,08497

* 03P 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 1 25 3 1,20806

  03M 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai 3 38 8 1,03105

  03M 1020 Egyensúlyzavarok 3 31 6 0,56618

  03S 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása 0 31 1 0,21686

  03S 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása 0 25 1 0,15406

  03M 1040 Epiglottitis 3 25 5 0,51845

  03M 1060 Laryngotracheitis 3 25 5 0,41456

  03M 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel 0 25 1 0,19326

  03M 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei 3 30 5 0,44681

  03M 110C Fog-, szájbetegségek 3 26 5 0,49513

  03P 1110 Fogágy műtétei 1 25 2 0,38647

  03M 127Z
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult 
betegséggel

5 34 11 2,45439

  03P 128Z
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb 
fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos 
társult betegséggel

5 25 11 2,68867

               

 ** Főcsoport: 04  Légzőrendszeri betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  04M 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással 4 30 11 3,97902

* 04P 1330 Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei 2 45 13 3,48829

* 04P 1331 Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei 2 45 4 2,23569

  04P 134C Mellűri drainage, bordaresectióval 2 39 11 1,03026
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  04P 134D Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei 1 38 8 1,27996

* 04P 134E Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei 1 38 2 0,73535

* 04M 1360
MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten 
rezisztens) gümőkór ellátása

0 0 0 0,00000

  04M 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 6 55 21 1,70470

  04M 137D Gümőkór 12 55 22 1,47647

  04M 1380
Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív 
tüdőgümőkórral vagy anélkül)

3 45 9 2,14338

  04M 1391
Haemodynamikai instabilitással járó akut, masszív 
tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel

5 40 12 1,56831

  04M 1392 Tüdőembolia, thrombolysis nélkül 5 40 12 1,57484

  04M 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások 3 38 14 1,78457

  04M 141A Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel 4 42 12 1,35391

  04M 141C Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások 4 41 15 1,90842

  04M 141D Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül 4 41 11 1,13583

  04M 141E Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül 4 41 10 0,86099

  04M 142C Tüdőgyulladás 18 év alatt 3 25 8 1,37197

  04M 1430
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív 
betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel

4 30 10 1,10080

  04M 144B
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív 
betegségek 18 év alatt

3 30 5 0,94812

  04S 144C
Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek 
sürgősségi ellátása

0 30 1 0,22670

* 04M 1450 Cysticus fibrosis (tüdő) 3 37 11 1,64109

#* 04M 145C
Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált 
intravénás antibiotikum kezelése “C”

14 28 14 2,68269

  04M 1460 Légzőszervi daganatok 4 28 11 1,00982

  04M 1461 Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal 4 28 14 1,17011

  04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései 3 25 5 0,42399

  04M 1480 Interstitialis tüdőbetegség 4 40 9 0,89908

  04M 150B Pneumothorax 3 25 7 0,74557

  04M 1510 Légzőrendszer egyéb betegségei 3 40 8 0,67109

  04S 1511 Légúti idegentest sürgősségi ellátása 0 40 1 0,21249

* 04P 170Z
Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei 
súlyos társult betegséggel

5 31 5 2,13369

* 04P 171Z
Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei 
súlyos társult betegséggel

5 45 7 3,31780

* 04P 172Z
Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 45 14 4,61247

  04P 173Z
Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 31 11 3,41873

  04M 174Z
Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult 
betegséggel

5 30 14 4,36726

  04M 175Z
Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve: 
gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult 
betegséggel

5 30 12 3,19864
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 ** Főcsoport: 05  Keringésrendszeri betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 05P 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 4 45 21 11,62695

* 05P 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 4 32 15 8,98356

* 05P 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 4 29 13 12,87195

* 05P 176D
Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés 
nélkül

4 16 7 10,36387

* 05P 177A Coronaria bypass, katéterezéssel 4 40 20 12,17021

* 05P 177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 4 31 13 9,89706

* 05P 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 4 40 20 13,46409

* 05P 177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül 4 40 13 11,21965

  05P 178C Nagy cardiovascularis műtétek 3 39 14 3,61305

  05P 1790 Egyéb cardiovascularis műtétek 3 30 8 2,37470

* 05P 1800 Diagnosztikus katéterezés 1 3 2 0,97566

* 05P 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata 1 15 3 2,57589

* 05P 1802
Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

1 3 2 1,54717

* 05P 181C
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén iNO kezeléssel

10 56 30 22,75945

* 05P 181D
Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek 
esetén

2 0 0 3,83670

* 05P 181E
Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén

2 0 0 3,83670

* 05M 181F
Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás 
krízis esetén

2 0 0 3,83670

*^ 05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 4 30 16 9,92639

*^ 05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 4 30 17 17,57452

* 05P 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek 2 28 11 7,23911

* 05P 183G
Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy 
több stenttel, áthelyezés nélkül

1 60 5 5,04385

* 05P 183H
Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy 
több stenttel, áthelyezéssel

1 60 2 4,70321

*++ 05P 183K

Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további 
ágakba történő stent beültetésre, vagy coronarografiás 
nyomásgrádiens meghatározására vagy további egyéb 
percután cardiovasculáris beavatkozásokra)

0 0 0 1,39711

* 05P 183L
Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, 
áthelyezés nélkül

1 60 5 3,50850

* 05P 183M
Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, 
áthelyezéssel

1 60 2 3,22721

* 05P 185C
Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása szívkatéterrel

1 20 3 13,16432

* 05P 186G
Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval, 
tételes elszámolás alá eső katéterrel

1 15 2 1,17529
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* 05P 186H
Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres 
ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter segítségével

1 15 2 1,19844

* 05P 187A
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres 
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel

4 30 8 4,29186

* 05P 187B
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres 
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül

1 3 2 3,22116

* 05P 188A
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres 
szívbillentyűműtét továbbkezeléssel

4 30 8 4,20055

* 05P 188B
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres 
szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül

1 3 2 3,14597

* 05P 190A Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét 4 44 14 10,51410

* 05P 190C
Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel 
vagy homografttal)

3 40 12 4,92347

* 05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 3 40 12 3,29759

* 05P 190E
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel  
(egy vagy több stenttel)

4 30 9 3,98561

* 05P 190F
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent 
nélkül

4 30 9 2,39413

* 05P 190G
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül  
(egy vagy több stenttel)

1 3 2 3,70109

* 05P 190H
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, 
stent nélkül

1 3 2 1,97882

* 05P 190I
Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte 
egy vagy több stenttel

1 30 9 7,02222

* 05P 190J
Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte 
stent nélkül

1 30 9 5,34941

* 05P 190K
Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte 
egy vagy több stenttel vagy homografttal

3 40 12 8,83567

* 05P 190L
Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte 
stent nélkül

3 40 12 7,07879

* 05P 1910
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű 
műtét és nyílt szívbillentyű műtét

4 45 15 9,48814

* 05P 192A
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis 
műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több 
stenttel)

4 45 22 16,52583

* 05P 192B
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis 
műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül

4 45 17 14,08403

* 05P 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 4 34 16 11,31022

* 05P 1931
Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek  
18 év alatt

4 30 17 20,59276

* 05P 1932
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, 
kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 18 év alatt

10 56 32 28,94913

* 05P 195A Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezéssel 1 35 7 1,95443

* 05P 195B Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezés nélkül 1 28 5 1,01813

  05P 1961 Pacemakerrevízió és -csere 1 25 3 0,74894

  05P 198E Egyéb érműtétek 2 30 9 2,33600

  05P 199C Alsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia) 2 46 12 2,21767

  05P 199D Sympathectomia 2 42 8 0,84167
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  05P 2000 Embolectomia 2 13 6 1,14942

  05P 2010
Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, 
lábujjakat

2 53 20 3,07163

  05P 2020 Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt 2 50 13 1,45561

  05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás 1 25 2 0,54164

  05P 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei 2 25 8 1,62325

  05M 2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 6 40 14 3,01539

  05M 2070 AMI speciális kezelés nélkül 6 40 12 2,03152

* 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 2 40 8 7,03300

* 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 2 40 7 5,23414

* 05M 2091
Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezéssel

0 40 1 1,03725

* 05M 2092
Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezés nélkül

6 40 12 2,83282

* 05P 2110
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel 
igazolva

4 32 7 1,46784

  05M 2120 Acut, subacut endocarditis 28 60 41 5,10335

  05M 2130 Szívelégtelenség 8 25 11 0,97742

  05M 2140 Mélyvénás thrombophlebitis 4 31 10 1,07266

  05M 216D Érbetegségek 4 28 8 0,60137

* 05M 216E Kritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése 21 28 21 2,34394

  05M 217D
Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia) 
fibrinolytikus kezelése

4 28 12 3,02974

  05M 218A
A szív veleszületett és szerzett billentyű 
rendellenességei, 18 év felett

3 40 7 0,82314

  05M 218C
A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 
18 év alatt

3 25 5 0,91991

  05M 218D
A szív veleszületett nagyobb rendellenességei,  
18 év alatt

3 25 7 1,48802

  05M 219C
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes 
pacemaker-beültetéssel

1 36 6 1,01898

  05S 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása 0 28 1 0,21094

  05M 220D
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-
beültetés nélkül

3 28 7 0,89227

  05M 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 4 30 11 1,26895

  05M 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal 5 25 9 1,13171

  05M 2221
Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális 
intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel

5 25 8 0,57958

  05M 2230
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési 
betegségek

3 29 7 0,57958

  05M 2231 Szívizomgyulladás 10 24 15 1,80595

  05M 2240 Hypertonia 3 35 6 0,42198

  05S 2241 Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása 0 35 1 0,21331

  05M 2250 Collapsus 2 27 4 0,37577

  05M 268Z
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI 
thrombolysissel, endocarditis, krónikus 
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel

5 40 11 3,23039
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*^ 05M 269Z Súlyos szívelégtelenség 15 40 20 3,81148

  05P 270Z
Keringési betegségek műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 44 14 4,37228

* 05P 9541
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén

10 56 30 18,89312

               

 **Főcsoport: 06  Emésztőrendszeri megbetegedések
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 06P 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei 4 44 22 8,22486

  06P 2720 Nyelőcső közepes műtétei 2 39 8 2,24494

  06P 2730 Nyelőcső kisebb műtétei 1 25 6 1,14041

* 06P 2731
Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos 
műtéte öntáguló fémstenttel

1 25 6 2,64638

* 06P 2732
Nyombél organikus szűkületének tágítása, illetve 
áthidalása öntáguló fémstenttel

2 25 9 2,60001

* 06P 2733
Vastagbél organikus szűkületének tágítása, illetve 
áthidalása öntáguló fémstenttel

2 25 9 2,61320

  06P 274C Rectum resectio 2 38 20 3,79807

  06P 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei 2 46 15 3,65113

  06P 276C Vékony-, vastagbél kisebb műtétei 2 34 11 2,28703

  06P 277C Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt 2 40 10 3,57023

  06P 277D Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett 2 42 19 4,24434

  06P 278D Gyomor kisebb műtétei 2 30 10 1,90104

  06P 279B Végbél, stomaműtétek 1 25 4 0,46217

  06P 280C Hasfali sérvműtét implantátum beültetésével 1 25 5 1,32874

  06P 280D Hasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül 1 25 4 1,19598

  06P 280E
Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum 
beültetésével

2 25 4 2,46375

  06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett 1 25 4 0,55419

  06P 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével 1 25 4 0,69470

  06P 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 1 25 2 0,51397

  06P 282B Sérvműtétek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,91812

  06P 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal 2 25 7 1,33031

  06P 283I
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,  
18 év felett

2 25 5 1,01404

  06P 283J
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,  
18 év alatt

2 25 5 1,19626

  06P 2841 Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt 2 35 7 2,75185

  06P 285C Emésztőrendszer egyéb műtétei 1 37 8 1,80893

  06P 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek 1 30 3 0,43105

  06M 287C Emésztőszervi malignomák 4 28 9 0,90270

  06M 2880
Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái 
(kivéve: ajak, szájüreg, garat)

4 25 7 0,71780

  06M 289B Gastrointestinalis vérzés 3 30 6 0,61675

  06M 290C
Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több 
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítás 
nélkül

3 30 10 1,08522
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  06M 290D
Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több 
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással 
(injektálás)

3 30 10 1,38808

* 06M 290E
Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több 
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással 
(kivéve injektálás)

3 30 10 1,86530

  06M 2910 Szövődményes ulcus pepticum 3 33 8 0,96610

  06M 292B Nem szövődményes ulcus pepticum 3 28 6 0,44318

  06M 293A
Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy 
cyclosporin kezeléssel

8 39 12 2,42025

  06M 293B Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett 4 39 9 1,00029

  06M 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt 4 39 9 1,12450

  06M 294B Gastrointestinalis elzáródás 3 32 6 0,78940

  06M 295A Gastrointestinalis fertőzések 18 év alatt 3 29 5 0,55528

  06M 296F Helminthiasisok 3 25 5 0,34468

  06S 297E Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása 0 33 1 0,16108

  06M 297L
Oesophagitis, gastroenteritis, különféle 
emésztőrendszeri betegségek 18 év felett

3 25 5 0,44476

  06M 297N
Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle 
emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt

3 25 7 0,69085

  06M 298D
Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett 
rendellenességek 18 év alatt

3 25 6 1,60396

  06S 2990 Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14967

#* 06M 300A
OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális 
szakában

14 14 14 2,32703

#* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 28 28 28 3,13426

#* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 20 28 20 2,28966

#* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 12 28 12 1,38144

#* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt 28 28 28 3,01327

  06M 336Z
Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes 
fekélyek súlyos társult betegséggel

5 29 11 3,93253

  06M 337Z
Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, 
gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos 
társult betegséggel

5 39 12 4,12341

  06P 338Z
Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor, 
oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult 
betegséggel

5 42 13 3,25947

  06P 339Z Sérvműtétek súlyos társult betegséggel 5 31 8 2,44285

  06P 340Z
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél 
műtétei (kivéve: oesophagus nagyobb műtétei) súlyos 
társult betegséggel

5 45 17 6,61287

               

 ** Főcsoport: 07  Máj- és hasnyálmirigy betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  07P 341C Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei 2 46 18 4,28434

  07P 3420 Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei 2 48 17 3,59085

  07P 3421 A máj, hasnyálmirigy műtétei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,19896
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  07P 343E Epeútműtétek 2 43 13 2,63209

  07P 344A
Cholecystectomia a ductus choledochus 
kőeltávolításával

2 46 18 2,19750

  07P 344D Cholecystectomia 2 25 10 1,96636

  07P 345A
Cholecystectomia laparoscopica a ductus choledochus 
kőeltávolításával

2 25 5 2,23801

  07P 345D Cholecystectomia laparoscopica 1 25 5 1,67628

  07P 346A
Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ 
laparotomia rosszindulatú daganat esetén

2 41 13 1,70831

  07P 346B
Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ 
laparotomia nem rosszindulatú daganat esetén

1 39 8 1,21891

  07P 3473
Hepatobiliaris és pancreas műtétek, és exploratív 
laparotomia

1 30 11 1,75423

  07P 3474
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb 
műtétek

1 25 2 0,42772

* 07P 3475
Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és 
elzáródások endoscopos, percutan műtéte öntáguló 
fémstenttel

1 25 9 2,26505

  07M 3480 Májcirrhosis 4 42 11 1,09841

  07M 3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája 4 28 10 1,13363

  07M 3500
Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú 
daganatokat

3 39 9 0,93355

  07M 351B
Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, 
cirrhosis

3 40 8 0,72725

  07S 3530 Epeút betegségek sürgősségi ellátása 0 33 1 0,22882

  07P 368Z
Hasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 51 21 8,88502

  07P 369Z
Cholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek súlyos 
társult betegséggel

5 41 13 5,38998

  07M 370Z
Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek 
súlyos társult betegséggel

5 42 15 4,77637

               

 **Főcsoport: 08  Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

*^ 08P 371A
Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek 
(protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

2 49 13 2,59108

* 08P 371B
Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül

2 38 17 5,01077

* 08P 371C
Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül

2 38 11 3,97604

* 08P 371D
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén

2 38 11 2,71023

* 08P 371E
Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül

2 38 12 3,98554

* 08P 371F
Egyéb ízületi protézis (csukló-) -beültetés komplikáció 
nélkül

2 38 14 4,39654

  08P 371G
Térdszalag-beültetés (nem biológiai protézis) 
komplikáció nélkül

2 38 5 4,26263

* 08P 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 2 38 13 3,10923
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* 08P 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 2 38 14 3,40471

* 08P 371L
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül, traumatológiai indikáció esetén

2 38 11 4,81380

* 08P 371M
Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus 
szövődmények miatt spacer-beültetéssel

2 28 19 5,36197

* 08P 371N Kéz kisízületi protézisének beültetése 2 38 8 2,01158

* 08P 371P Aktív ínpótlás (Hunter), protézisárral 2 38 9 3,44194

* 08P 371R
Nagyízületi protézis körüli törés megoldása 
traumatológián

2 28 18 5,76205

*^ 08P 372A
Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi 
műtétek (protézisár térítése nélkül)

4 45 21 3,48104

* 08P 372C
Komplikáció miatt végzett cement nélküli 
csípőprotézis-beültetés

4 45 15 4,93816

* 08P 372D
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-
beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén

4 45 15 3,58463

* 08P 372E
Komplikáció miatt végzett duocondylaris 
térdprotézis-beültetés

4 45 15 7,42741

* 08P 372L
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-
beültetés, traumatológiai indikáció esetén

4 45 18 6,13183

* 08P 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval 4 45 20 6,40195

* 08P 372X
Komplikáció miatt végzett cementes 
csípőprotézis-beültetés

4 45 17 3,89949

* 08P 372Y
Komplikáció miatt végzett hibrid 
csípőprotézis-beültetés

4 45 16 4,45381

* 08P 3730
Felső végtag nagyízületi műtétei protézisbeültetéssel 
implantátum ár térítése nélkül

2 40 8 1,41745

* 08P 3732
Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis 
beültetéssel implantátum ár térítéssel

2 40 12 6,03238

* 08P 3733
Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis 
beültetéssel implantátum ár térítéssel

2 40 11 4,78195

  08P 374A Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel 2 26 12 4,49023

  08P 3750 Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés) 2 26 11 2,94568

* 08P 3760 Speciális hát-, nyakműtétek 2 40 16 4,56076

* 08P 3762
4 csigolyát meghaladó gerinc-stabilizáló műtétek, 
intenzív osztályos ápolással

6 40 10 11,09024

* 08P 3763
Kiterjesztett gerinc-stabilizáló műtétek, intenzív 
osztályos ápolással

6 40 13 12,51993

  08P 3770 Nagy hát-, nyakműtétek 2 40 11 2,97669

  08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek 1 40 7 1,90825

  08P 3781 Rutin lumbális gerincsérvműtétek 2 40 7 1,51286

  08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása 2 26 13 2,59288

* 08P 3800 Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak 2 26 15 12,14469

  08P 3810 Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak) 2 26 6 2,78557

  08P 382A Lábszártörés velőűrszegezéssel 2 26 11 3,24643

  08P 383D Lábszár műtétei 2 30 9 2,12429

  08P 384E Felkar műtétei 1 28 5 1,41028

  08P 384G Ízületi bemozgatás narkózisban 1 25 2 0,23065
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  08P 385C Nagyobb térdműtétek 2 25 7 1,53326

  08P 386B Kisebb térdműtétek 1 25 4 0,89777

  08P 387C Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei 1 26 5 1,13723

  08P 388A Lábműtétek 1 26 5 0,90335

  08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei 1 25 4 1,13691

  08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei 1 25 3 0,30834

  08P 389C Kéztáji panaritiumok 2 25 7 1,31124

  08P 390C Lágyrészműtétek 1 26 3 0,62687

  08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása 1 25 1 0,15365

  08P 390G Percután tűzés és kisebb izom és ín műtétek 1 25 2 0,33249

  08P 3920
Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

2 26 13 2,80685

  08P 3930
Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, 
kötőszöveti betegségek miatt

1 26 4 0,70244

  08P 3940
Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe 
esetén

1 26 6 1,22698

  08P 3950
Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe 
esetén

2 26 11 2,66115

  08P 3960
Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a 
femurból

2 25 6 0,82326

  08P 3965 Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből 1 25 6 0,69862

  08P 398A Artroszkópia 1 25 3 0,71191

  08P 399B
Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb 
műtétei

1 28 5 1,00613

  08P 399C Medencetörések műtéti kezeléssel 2 28 15 3,01444

  08P 399F Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei 1 25 3 0,48703

* 08P 400C Scoliosis műtétei 2 43 13 4,49179

  08M 4020 Combcsonttörések 4 42 10 1,12239

  08M 4030 Medence-, csípőtörések 4 38 10 1,10891

  08M 405A Osteomyelitis 4 45 13 2,22551

  08M 4060
Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet 
rosszindulatú daganatai

4 22 8 1,09020

  08M 4070
Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin 
kezeléssel, társult betegséggel

4 43 8 2,53492

* 08M 408C
Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott 
(vagy súlyos) szervi érintettséggel

4 27 6 1,15537

* 08M 408D
Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi 
érintettséggel

10 38 13 1,22534

  08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások 3 35 10 1,06891

  08M 410B Nagyobb gerincsérülések 3 38 7 0,80742

  08M 410C Kisebb gerincsérülések 3 38 5 0,50945

* 08M 410D
Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai 
ellátással

10 42 12 1,19621

  08M 4132
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei  
18 év felett

3 39 8 0,64758

  08M 4133
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei  
18 év alatt

3 39 6 0,72558
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++ 08M 4160
Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése, 
rehabilitációja (ráépített HBCs)

7 25 9 0,78895

  08M 417C Alkar, kéz törése 2 26 4 0,33308

  08M 4180 Traumás ficamok ellátása 1 27 3 0,10928

  08M 4181
Végtagok ficama fedett repositióval, általános 
anaesthesiával

1 27 3 0,40635

  08M 4182 Traumás zúzódások ellátása 3 25 4 0,31541

  08M 419C Láb (kivéve: lábszár) törése 2 26 5 0,53411

  08M 421C Felkar törése 2 27 5 0,41999

  08M 423C Bokatörés 3 30 7 0,64267

  08M 423D Lábszár (kivéve: láb) törése 3 27 6 0,76630

  08P 487Z
A vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis 
beültetések műtétei, felső és alsó végtagi replantációk) 
súlyos társult betegséggel

5 45 15 6,70463

  08P 488Z
Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 38 17 3,23820

  08M 489Z
Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, 
szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek) 
súlyos társult betegséggel

5 35 13 2,93069

  08M 490Z
Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti 
betegségek súlyos társult betegséggel

5 43 16 4,24009

               

 ** Főcsoport: 09  Emlő- és bőrbetegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 09P 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 2 38 11 1,78032

* 09P 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 2 25 8 1,39426

* 09P 492F
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 
miatt, őrszem nyirokcsomó eltávolításával

2 25 9 1,61544

* 09P 4930 Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 1 25 4 0,48926

  09P 4950
Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet 
betegsége miatt

1 26 4 0,80782

  09P 496A
Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet betegsége 
miatt

2 26 7 2,58305

  09P 4970 Pilonidalis műtétek 1 29 5 0,63435

** 09P 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek 1 25 4 1,45193

  09M 5000 Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok 3 45 5 0,63928

  09M 5010
Súlyos bőrbetegségek

3 39 6 0,79998

  09M 506C Rosszindulatú emlődaganatok 3 27 7 0,80765

  09M 528Z
Nagyobb bőr-, emlőbetegségek súlyos társult 
betegséggel

5 42 13 2,92374

  09P 530Z Bőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel 5 40 10 3,57771

               

 **Főcsoport: 10  Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 10P 5310 Hypophysis műtétek 3 35 11 3,48345

  10P 5320 Mellékveseműtétek 2 35 9 2,19889
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  10P 533A Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei 2 25 6 1,90293

  10P 533B Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei 1 25 5 1,35079

  10P 5340 Ductus thyreoglossus műtétei 1 25 4 0,94139

  10P 535C
Endokrin, táplálkozási, anyagcsere betegségek egyéb 
műtétei

2 25 7 1,12065

  10M 537A Diabetes 36 év felett, insulin dependens 3 41 8 0,71939

  10M 537B Diabetes 36 év feletti nem insulin dependens 3 37 7 0,66364

  10M 537C Diabetes mellitus 14-36 éves kor között 3 38 6 0,62198

  10M 537D Diabetes mellitus 14 éves kor alatt 3 38 7 1,14898

  10S 537E
Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok 
sürgősségi ellátása

0 38 1 0,25161

  10M 537F Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése 15 37 15 0,59191

  10M 538B
Pajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok 
kivételével

3 33 6 0,45704

  10M 539C Rosszindulatú endokrin daganatok 4 28 8 0,73362

  10M 540C
A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrinszervek 
egyéb betegségei

3 29 6 0,46873

  10M 541A Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt 3 25 4 0,57076

  10M 541D Súlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt 3 25 6 1,24774

  10M 541G Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év felett 3 25 5 0,41156

* 10M 541H Acut porphyria kezelése hemarginattal 4 14 7 6,04063

  10M 5430 Kromoszóma-rendellenességek 3 25 5 0,48205

  10M 5440 Cysticus fibrosis (tüdő kivételével) 3 51 11 1,58618

  10M 545C Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja 7 52 14 0,95779

  10M 5460 Endokrin krízis állapotok ellátása 3 52 9 0,88151

  10P 564Z
Endokrin-, táplálkozási, anyagcsere-betegség miatt 
végzett műtétek (kivéve: hypophysis műtétek) súlyos 
társult betegséggel

5 25 7 2,22384

  10M 565Z
Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos 
társult betegséggel

5 41 11 3,31698

               

 **Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  11P 566B
Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat 
miatt, cystectomiaval és hólyagpótlással

3 45 26 4,97092

  11P 566C
Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat 
miatt

3 45 13 2,62837

  11P 5680
Vese, húgyhólyag műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 1 
éves kor alatt

1 41 9 2,68726

  11P 569C
Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem 
daganat miatt

2 41 9 2,15943

* 11P 570D Inkontinencia szalag behelyezése 1 14 4 1,86365

  11P 570E Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei 2 25 8 1,37716

  11P 571C Transurethralis műtétek 1 14 6 1,12335

  11P 5720 Húgycsőműtétek 1 34 5 0,88883

*^ 11P 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei 1 27 5 0,68514

  11P 574D A vese, a húgyvezeték egyszerű endoszkópos műtétei 1 25 7 1,44990
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  11P 5750 A vese, a húgyvezeték komplikált endoszkópos műtétei 2 25 8 2,08178

  11P 5751 Nephrostoma 1 10 5 1,08084

  11M 576A Veseelégtelenség 18 év alatt 5 41 11 2,49336

  11M 576B Veseelégtelenség 18 év felett 5 41 10 1,16061

* 11M 576C Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 5 41 10 1,26862

  11M 577B Vese-, húgyúti daganatok 3 23 5 0,62609

  11M 578A Vese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között 3 33 6 0,95760

  11M 578B Vese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt 3 33 7 1,04558

  11M 578D Vese-, húgyúti fertőzések 18 év felett 3 25 6 0,52913

  11S 579C
Húgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi 
ellátása

0 25 1 0,17087

  11M 580E Vese-, húgyúti tünetek 2 27 4 0,56842

  11M 5820
Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei  
18 év alatt, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel

3 37 11 2,51214

* 11M 5821
Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei  
18 év felett, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel

3 21 10 2,05236

  11M 583D Nephrozisok 18 év alatt 3 37 10 1,44254

* 11M 583G Nephrozisok 18 év felett 3 37 9 1,29813

  11M 584D Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt 4 29 6 1,35470

  11P 608Z
Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 
súlyos társult betegséggel

5 43 12 2,83962

  11M 609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel 5 41 15 4,88928

  11M 610Z
Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, 
a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 
cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel)

5 40 12 2,55523

               

 **Főcsoport: 12  Férfi reproduktív rendszeri betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  12P 6110 Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei 3 30 12 2,61796

  12P 612C Prostatectomia 2 26 7 1,76038

  12P 6130 Transurethralis prostataműtét 1 30 5 1,22165

  12P 6140 Here műtétei malignus betegségek miatt 1 14 5 1,08344

  12P 615A
Here műtétei nem malignus betegségek miatt  
18 év felett

1 26 5 0,95186

  12P 615B
Here műtétei nem malignus betegségek miatt  
18 év alatt

1 26 2 0,84532

  12P 6160 Circumcisio 1 25 2 0,23267

  12P 6170
Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem 
rosszindulatú daganat miatt

1 27 3 0,70039

  12P 6180
Férfi reproduktív rendszer kis műtétei  
nem rosszindulatú daganat miatt

1 24 3 0,55557

  12P 6190
Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei rosszindulatú 
daganat miatt

1 25 9 0,78976

  12P 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei 1 25 7 1,85761

  12M 621C Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 3 38 7 0,93613

  12M 6240 Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei 3 25 5 0,49643
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  12M 639Z
Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult 
betegséggel

5 39 10 2,42231

  12P 640Z
Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult 
betegséggel

5 44 15 3,72882

               

 ** Főcsoport: 13  Női reproduktív rendszeri betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  13P 641A Női nemi szervek kombinált radikális műtétei 3 39 12 3,91529

  13P 641B Női nemi szervek egyéb radikális műtétei 3 39 12 2,23694

  13P 6420 Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt 2 37 10 1,92454

  13P 643B
Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem 
malignus betegség miatt

1 29 7 1,24292

  13P 6440 Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei 1 25 4 0,76765

  13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 1 26 2 0,24887

  13P 647A Abrasio altatásban 1 5 1 0,21719

  13P 647B Abrasio altatás nélkül 1 5 1 0,16972

  13P 6480
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus 
folyamatokban

1 26 2 0,41828

  13P 6490
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus 
folyamatokban

1 25 2 0,23041

  13P 6500
Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb 
műtétek

1 25 2 0,41389

  13P 6510
Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb 
műtétek

1 25 3 1,19551

  13P 6520 Női reproduktív rendszer egyéb műtétei 1 35 8 1,53204

*** 13P 6530 In vitro fertilizáció (IVF) 3 33 4 1,97333

*** 13P 6540 ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás 3 30 3 2,57941

*** 13P 6550
In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő 
módszerrel

3 30 3 2,22784

*** 13P 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel 3 40 3 2,84056

***# 13P 6570 Inszemináció 3 30 4 0,35941

  13M 657C Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 4 32 10 1,17277

  13M 6590
Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb 
betegségei

2 25 4 0,32844

  13M 669Z
Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult 
betegséggel

5 39 20 3,01525

  13P 670Z
Női reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi 
szervek kombinált radikális műtétei) súlyos társult 
betegséggel

5 37 14 3,47953

               

 ** Főcsoport: 14  Várandósság, szülés, gyermekágy
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  14P 671A Császármetszés 2 38 7 1,30108

  14P 671B Császármetszés patológiás várandósság után 29 60 38 3,82024

  14M 672A Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) 2 41 8 0,83409

  14M 672B
Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) patológiás 
várandósság után

29 71 38 3,92522
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  14M 673A Hüvelyi szülés 3 25 5 0,60073

  14M 673B Hüvelyi szülés patológiás várandósság után 29 64 37 2,97210

  14M 673C Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel 3 25 5 0,67651

  14M 673D
Hüvelyi szülés patológiás várandósság után epidurális 
érzéstelenítéssel

29 64 39 3,04730

  14P 674A Hüvelyi szülés műtéttel 2 25 6 0,74471

  14P 674B Hüvelyi szülés műtéttel, patológiás várandósság után 29 55 37 3,28023

* 14P 675A Genetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal 1 25 1 0,75541

* 14P 675B Chorionboholy mintavétel kromoszómavizsgálattal 1 25 1 0,51024

  14P 6760 Egyéb várandóssági műtétek 1 25 2 0,27616

  14P 677A Postpartum, post abortum betegségek műtéttel 1 25 4 0,73073

  14M 677B Postpartum, post abortum betegségek műtét nélkül 2 25 4 0,44551

  14P 6780
Méhen kívüli (ectopias) várandósság műtétei 
laparoszkóppal

1 25 4 1,11953

  14P 6790
Méhen kívüli (ectopias) várandósság műtétei 
laparotomiával

2 25 6 1,11938

  14P 6800 Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig 1 25 2 0,26978

  14P 681C Középidős vetélés (spontán és művi) 1 26 3 1,03192

**** 14P 681D Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással 1 26 1 0,22885

  14M 6820 Fenyegető vetélés 3 28 6 0,52792

  14M 6830 Fenyegető koraszülés 3 36 8 0,72159

  14M 6831
Fenyegető koraszülés kezelése atosiban-nal,  
a várandósság betöltött 24. hetétől a 33. hetéig

3 10 7 1,51116

  14M 6840 Egyéb antepartum betegségek 4 25 8 0,60743

               

 **Főcsoport: 15  Újszülöttek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 15M 7110 Újszülött, születési súly 999 g alatt 40 100 71 32,45139

* 15P 7120 Újszülött, születési súly 1000–1499 g, jelentős műtéttel 21 80 47 14,96485

* 15M 7130
Újszülött, születési súly 1000–1499 g, jelentős műtét 
nélkül

20 80 43 12,25003

* 15P 7140 Újszülött, születési súly 1500–1999 g, jelentős műtéttel 16 70 35 11,85512

*^ 15M 715Z
Újszülött, születési súly 1500–1999 g, jelentős műtét 
nélkül, súlyos problémával

15 70 29 8,84887

  15M 7160
Újszülött, születési súly 1500–1999 g, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával

14 70 24 2,58810

  15M 7170
Újszülött, születési súly 1500–1999 g, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával

5 70 14 1,41513

  15P 7180 Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentős műtéttel 14 70 31 8,80475

*^ 15M 719Z
Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával

10 51 16 6,21829

  15M 7200
Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával

3 45 10 1,06893

  15M 7210
Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentős műtét 
nélkül, normális újszülött diagnózissal

2 30 6 0,54362

  15M 7220
Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával

3 42 7 0,74604
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  15P 7230 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel 5 47 16 3,29189

  15P 7240
Újszülött, születési súly 2499 g felett, kisebb hasi 
műtéttel

2 25 7 1,23281

  15M 7260
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával

3 25 6 0,58726

  15M 7270
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, normális újszülött-diagnózissal

2 25 4 0,36560

  15M 7280
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával

3 25 5 0,42651

  15M 7300
Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben 
született

1 5 4 1,99494

  15M 7310 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol született 1 5 2 1,21662

* 15P 7330 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban 1 30 18 14,38684

* 15P 7331
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban,  
5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel

10 30 22 18,83044

* 15P 7332
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban,  
5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával

10 30 25 22,51856

* 15M 7333
Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális 
hypertónia esetén

0 0 0 1,51004

*^ 15M 734Z
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó 
gépi lélegeztetéssel

6 40 12 3,79221

  15M 735Z
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi 
lélegeztetéssel vagy Surfactant kezeléssel

5 40 18 6,79780

  15M 736Z
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi 
lélegeztetéssel és Surfactant kezeléssel

5 40 18 8,94408

               

 ** Főcsoport: 16  Vér- és vérképzőrendszeri betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  16P 741C Lépműtétek 2 27 10 2,15169

  16P 7420 Vérképző szervek egyéb műtétei 1 27 4 0,66136

  16M 743K Szerzett aplasticus anaemia 4 20 7 0,93075

* 16M 743L
Szerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin 
kezeléssel

4 28 11 3,25399

* 16M 743M
Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta-globulin 
kezeléssel

11 28 15 8,64662

  16M 744A Szerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes krízis 3 28 10 1,83128

  16M 745A Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt 3 20 6 1,02595

  16M 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett 3 20 8 0,72554

  16M 7460 Véralvadási rendellenességek 3 20 7 1,02743

  16M 7470 Hemofília (VIII, IX faktor) 3 20 6 0,81210

  16M 748D
Mononuclearis phagocyta rendszer és az 
immunrendszer betegségei

4 28 6 0,75087

  16M 748F Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett 4 28 7 0,79058

  16M 748G Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év alatt 4 28 6 1,02625
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  16M 764Z
Vér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei 
súlyos társult betegséggel

5 28 12 3,28134

  16P 765Z
Vérképző-, immunológiai rendszer műtétei súlyos 
társult betegséggel

5 27 13 3,76641

               

 ** Főcsoport: 17  Myeloproliferativ betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  17P 7660 Lymphoma, leukémia nagyobb műtéttel 2 22 11 2,20294

  17P 768A Nyirokrendszer egyéb műtétei 2 28 7 0,95479

  17M 770C
Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt 
vagy besugárzott vérkészítmény adásával

4 26 14 7,77118

  17M 771D Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett 4 26 10 1,12302

  17M 771E Lymphoma, nem akut leukémia 18 év alatt 4 26 7 1,12450

* 17M 7720
Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával 
és legalább 25 E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény 
adásával 18 év alatt

13 28 20 13,51983

* 17M 773A
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26E alatti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett

4 28 24 5,82940

* 17M 773B
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26-50E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett

13 35 25 13,45543

* 17M 773C
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 51-75E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett

13 35 26 23,78711

* 17M 773D
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 75E feletti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett

13 35 27 32,37635

* 17M 773E
Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával

2 22 10 4,50045

* 17M 773F
Akut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával

7 28 16 11,55149

* 17M 773G
Akut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával

7 28 16 19,57408

* 17M 773H
Akut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával

7 28 21 27,09206

* 17M 773K
Akut leukémia nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával 18 év felett

5 28 17 6,87249

  17M 778A
Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 
palliatív ellátás, társult betegséggel

4 28 11 3,04382

  17M 778B
Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 
palliatív ellátás, társult betegség nélkül

4 28 10 2,18794

* 17M 780A
Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult 
betegséggel

13 28 19 9,46071

* 17M 780B
Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult 
betegség nélkül

13 28 19 8,55935

  17M 782A
Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 
malignitással, társult betegséggel

4 25 9 2,55678
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  17M 782B
Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 
malignitással, társult betegség nélkül

4 26 8 1,12525

  17M 7840 Krónikus myeloproliferatív betegségek 3 28 8 1,21135

  17M 785Z
Egyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek súlyos 
társult betegséggel

5 33 25 1,42465

  17M 786Z
Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult 
betegséggel

5 25 13 2,44620

               

 **Főcsoport: 18  Fertőző betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  18M 801A Szeptikémia 18 év felett 4 44 14 2,06695

  18M 801B Szeptikémia 18 év alatt 4 29 10 3,49203

  18M 8020 Műtét, sérülés utáni fertőzések 3 31 8 0,97588

  18M 803A Vírusbetegségek 18 év felett 3 34 6 0,49526

  18M 803D Súlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt 5 25 7 1,30017

  18M 803E Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt 3 25 5 0,65239

  18M 8040 Protozoonok okozta megbetegedések 3 39 8 0,90983

  18M 8060 Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek 3 34 6 0,63526

  18M 8070 Nemi betegségek szisztémás manifesztációval 3 25 5 0,33162

  18M 819Z
Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve: 
szeptikémia) súlyos társult betegséggel

5 40 17 2,39226

  18M 820Z Szeptikémia súlyos társult betegséggel 5 44 18 5,22920

               

 ** Főcsoport: 19  Mentális betegségek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  19M 8210
Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális 
diszfunkció

3 41 6 0,57630

  19M 822A Depresszív szindrómák 60 év alatt 8 50 14 1,06333

  19M 822B Depresszív szindrómák 60 év felett 8 51 14 1,13497

  19M 822C Önmérgezett depressziós betegek utógondozással 8 51 16 1,69824

  19M 823A Szorongásos betegségek 18 év felett 6 44 10 0,86329

  19M 823B Szorongásos betegségek 18 év alatt 6 40 9 1,15242

  19M 8240 Személyiségzavarok, pszichogén reakciók 8 46 16 1,20379

  19M 825A
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális 
retardáció 60 év alatt (kivéve: dementia)

6 42 13 1,07469

  19M 825B
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális 
retardáció 60 év felett (kivéve: dementia)

8 42 15 1,28534

  19M 825C Dementia 60 év alatt 8 42 15 0,99237

  19M 825D Dementia 60 év felett 10 42 17 1,29102

  19M 826A Pszichózisok 60 év alatt 10 56 19 1,57311

  19M 826B Pszichózisok 60 év felett 10 57 20 1,77846

  19M 8270 Gyermekkori mentális rendellenességek 6 60 9 1,19966

* 19M 8271
Gyermekkori mentális rendellenességek speciális 
kezeléssel

6 60 12 1,76354

  19M 8280 ADD szindróma 5 25 11 0,99064
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** Főcsoport: 20
 Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás 
okozta organikus, mentális betegségek

 Alsó 
határnap

 Felső 
határnap

 Normatív 
nap

 Súlyszám

  20M 8410
Ópium abúzus, függőség

4 60 11 0,90243

  20M 8420 Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség 4 42 12 0,92688

  20M 8430 Alkohol abúzus, függőség 4 45 12 0,92732

  20S 8441 Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14643

               

 ** Főcsoport: 21  Sérülések, mérgezések
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  21P 8510 Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt 1 41 9 1,31554

  21P 8520 Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt 2 46 8 2,41442

  21P 853A
Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb 
műtétek

2 30 5 1,39732

  21P 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei 1 25 4 0,74592

  21S 856C Allergiás betegségek sürgősségi ellátása 0 25 1 0,16205

  21M 857A Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év alatt 1 25 2 0,62816

  21S 857D
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgősségi 
ellátása

0 25 1 0,51836

  21M 857E
Súlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus 
hatásainak ellátása

3 25 9 1,93896

  21M 857F Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett 1 25 2 0,66021

  21M 8580 Ólommérgezés 3 32 6 1,07108

  21M 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások 2 25 4 0,50692

  21S 8601 Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása 0 25 1 0,15057

  21M 879Z
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös 
kisebb sérülések, mérgezések súlyos társult 
betegséggel

5 25 11 4,47721

               

 ** Főcsoport: 22  Égések, fagyások
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 22P 8810 Kiterjedt égés műtéttel 4 40 18 9,46001

  22M 8820 Kiterjedt égés műtét nélkül 4 35 10 3,90731

  22P 8830 Nem kiterjedt égés műtéttel 4 30 11 3,44774

  22M 884A Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt 4 39 7 1,26941

  22M 884B Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett 4 39 7 0,75605

  22M 8850 Légzőrendszer égése légzéstámogatással 5 35 10 3,83867

* 22P 8870 Kiterjedt fagyás műtéttel 4 40 21 6,53688

  22M 8880 Kiterjedt fagyás műtét nélkül 4 48 14 2,51006

  22P 8890 Nem kiterjedt fagyás műtéttel 2 26 12 3,92559

  22M 8900 Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül 3 25 9 2,05055

               

 ** Főcsoport: 23  Jelek, tűnetek
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

  23M 892A Többszörös veleszületett rendellenesség 4 39 6 0,86039
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 ** Főcsoport: 24  AIDS
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 24M 9110 AIDS 3 45 12 6,37463

               

 ** Főcsoport: 25  Polytraumatizált állapot műtétei
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 25P 9210
Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált 
állapotban

2 30 10 9,79681

  25P 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban 2 30 14 5,25411

  25P 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban 2 30 11 3,12702

  25M 9240
Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag 
polytraumatizált állapota

3 36 12 1,45096

  25M 9250 Egyéb polytraumatizált állapot 3 37 10 1,22909

  25P 936Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, 
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel, 
műtét <3

5 45 19 9,04713

  25P 937Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy 
intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel,  
3<= műtét <=6

5 45 22 10,42766

  25P 938Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, 
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel, 
műtét >6

8 45 23 12,77391

  25M 939Z
Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel  
1 hétnél hosszabb intenzív ellátással

8 56 24 8,98095

  25M 940Z
Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel  
1 hétnél rövidebb intenzív ellátással

5 56 16 5,41030

               

 ** Főcsoport: 99  Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
 Alsó 

határnap
 Felső 

határnap
 Normatív 

nap
 Súlyszám

* 99P 941A Szívátültetés 0 0 0 0,00000

* 99P 941C Veseátültetés 0 0 0 0,00000

* 99P 941D Májátültetés 0 0 0 0,00000

* 99P 941E Tüdőátültetés 0 0 0 0,00000

* 99P 941G Kombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés 0 0 0 0,00000

* 99P 941H Allogén csontvelő-transzplantáció 0 0 0 0,00000

* 99P 941K Autológ csontvelő-transzplantáció 0 0 0 0,00000

* 99M 941R Centrális keringéstámogató kezelés (ECMO, VAD) 0 0 0  

* 99M 941T Májátültetés előtti kivizsgálás 20 40 23 2,54753

* 99M 941U Szívátültetés előtti kivizsgálás 4 20 12 3,02227

* 99M 941V Műszívkezelés 0 0 0 0,00000

* 99M 941X Perifériás keringéstámogató kezelés (V-A ECMO) 0 0 0 0,00000

* 99M 941Y Perifériás keringéstámogató kezelés (V-V ECMO) 0 0 0 0,00000

* 99M 9420 Transzplantátum-elégtelenség 0 0 0 0,00000

*+ 99M 9422
Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy 
ellátására

5 0 0 1,36364

* 99M 9423
Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni 
hypothermiás kezelésre

2 0 0 1,74553



11738 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

* 99M 9424
Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő 
endovasculáris hypothermiás kezelésre

2 0 0 1,91106

* 99M 9430 Sugárterápia 5 14 10 1,76944

* 99M 9431
Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél 
végzett kemoterápia esetén, cardiotoxicitás kivédésére 
(anthracyclin adagolás mellett)

0 0 0 0,53971

* 99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 5 14 10 2,12354

* 99M 9434
Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia 
(IMRT+IGRT)

5 14 10 2,27125

* 99M 944A
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 év felett legalább 14E szűrt 
és besugárzott vérkészítmény adásával

4 14 10 12,84449

* 99M 944C
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, legalább 7E szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával

4 14 9 4,52113

  99M 945A
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év felett

6 14 8 1,43152

  99M 945B
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év alatt

6 14 9 2,24724

  99M 950F Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett 2 14 5 1,03953

  99M 950H
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt 
vagy besugárzott vérkészítmény adásával

4 14 9 6,13515

*,o 99M 9511 Radiokemoterápia “A” 1 0 0 2,21022

*,o 99M 9512 Radiokemoterápia “B” 1 0 0 2,59462

*,o 99M 9513 Radiokemoterápia “C” 1 0 0 4,62202

*,o 99M 9514 Radiokemoterápia “D” 1 0 0 5,60613

*,o 99M 9515 Radiokemoterápia “E” 1 0 0 3,12056

  99P 9520
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és 
gerincműtétek esetén

10 56 28 21,47105

  99M 9530
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki 
betegségek miatt

14 58 31 7,68507

  99M 9540
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki 
betegségek kivételével

10 56 24 15,69790

++ 99M 9570 Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére 5 0 0 0,04109

  99P 9575
Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kivételével 
(kivéve: csípő, femur, gerinc)

1 25 2 0,33513

  99P 9576
Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kivéve: csípő, 
femur, gerinc)

1 25 1 0,07678

  99P 9580 A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése 1 5 2 0,50411

*,o 99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája “A” 1 0 0 0,43270

*,o 99M 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája “B” 1 0 0 0,62105

*,o 99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája “C” 1 0 0 0,81169

*,o 99M 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája “D” 1 0 0 0,99191

*,o 99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája “E” 1 0 0 1,18965

*,o 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája “F” 1 0 0 1,38750

*,o 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája “G” 1 0 0 1,62424

*,o 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája “H” 1 0 0 2,16154
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*,o 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája “I” 1 0 0 2,95382

*,o 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája “J” 1 0 0 4,31284

*,o 99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája “K” 1 0 0 7,13882

*,o 99M 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája “L” 1 0 0 8,46120

  99P 9600 ESWL kezelések 1 20 2 1,20948

** 99P 9610 Férfi sterilizáció 1 25 2 0,22857

** 99P 9620 Női sterilizáció 1 25 2 0,45465

  99P 9631
Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb 
műtétei

1 28 2 0,28417

  99P 9632 Kissebészeti beavatkozások I. 1 28 1 0,03181

  99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 1 28 1 0,05564

  99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 1 28 1 0,15203

* 99P 9650 Kisebb szájüregi daganat műtétek 2 14 3 1,95457

* 99P 9651
Állcsont resectio és/vagy szövetátültetéssel történő 
rekonstrukció

2 16 5 4,16292

* 99P 9652 Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész sérülések 2 14 5 2,12310

* 99P 9653 Komplex arckoponya sérülések 2 14 7 4,57596

* 99P 9654 Arcfejlődési rendellenességek műtétei 2 14 3 2,37465

* 99P 9655 Fej-nyak régió gyulladásainak kezelése 2 14 4 1,66947

*+++ 99M 9663 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis 0 0 0 0,70795

  99M 9680 Donor ellátása 1 27 7 1,04273

  99M 9690 Kísérő személy ellátása 0 0 0 0,00000

  99M 9691 Ellátás szoptatás miatt 0 0 0 0,00000

  99M 9692
Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának 
segítése miatt

0 0 0 0,00000

  99M 9700
Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló 
egyéb kórházi ellátások

2 10 3 0,26149

  99S 9701
Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi 
ellátása

0 28 1 0,17004

  99S 9702 Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása 0 28 1 0,17070

* 99M 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia 1 16 8 6,84506

* 99M 9713
Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító 
alapú sztereotaxiás sugárterápia

1 16 8 11,94432

* 99M 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt 2 6 3 0,80014

  99M 9731 Brachyterápia – testfelszíni kezelés 1 28 14 3,30945

  99M 9732 Brachyterápia – intraluminális kezelés 1 6 1 1,01607

  99M 9733 Brachyterápia – intrakavitális kezelés 1 3 1 0,54126

* 99M 9734
Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű 
alkalmazásával

1 10 5 3,39191

* 99M 9735
Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag katéter 
alkalmazásával

1 28 4 3,56525

* 99M 9736
Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális 
nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával

1 28 4 7,70143

* 99M 9740
Prosztata brachyterápia permanens implantációs 
módszerrel

1 5 3 10,60230

  99M 980A Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal 5 20 6 1,63581
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  99M 980B
Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy 
daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal

5 14 6 1,51595

* 99M 980D
Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH 
stimulálás után (gyógyszerár térítése nélkül)

5 20 6 1,98091

  99M 980E
Pajzsmirigy nem daganatos megbetegedések kezelése 
nyílt radioizotópokkal

2 12 4 0,48357

* 99M 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése 2 12 4 1,27862

* 99P 9950 Speciális gerincműtét 0 0 0 0,00000

* 99P 9951 Kombinált gerincműtét 0 0 0 0,00000

* 99P 9952 Kiterjesztett idegsebészeti műtétek 0 0 0 0,00000

* 99P 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek 0 0 0 0,00000

* 99P 9957 Robotsebészeti műtétek 2 45 4 10,00000

  99M 9960 Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás 1 0 0 0,09156

  99M 9970 Boncolás 0 0 0 0,27941

  99 9980 Érvénytelen fődiagnózis 0 0 0 0,00000

  99 9990 Nem csoportosítható 0 0 0 0,00000

        * A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással.
      ** A jelölt csoportoknál, ha az elvégzett beavatkozás nem orvosi indikációra történt, az adatlapon a térítési kategória mezőben ’4’ jelzéssel kell az esetet jelenteni, 
ezek az esetek az Egészségbiztosítási Alapból nem finanszírozhatók.
   *** A külön jogszabály szerint a tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező szolgáltató részére – a szakmai feltételektől és igényektől függően – 
mennyiségi korlátozás írható elő.
 **** A 14P 681D HBCs súlyszámát kell alapul venni a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti díj kiszámításánál.
S = A 6–24 órán belül befejezett ellátásra vonatkozó HBCs, mely sürgősségi betegellátó osztályról jelenthető, a nem sürgősségi betegellátó osztályról  
a 24 órát meghaladó ellátás jelenthető.
+ Kiegészítő HBCs kód. Kizárólag transzplantátummal élő személynél, a transzplantációt követő aktív kórházi ellátásoknál alkalmazható.
++ Kiegészítő HBCs kód. A ráépített HBCs elszámolása a járulékos HBCs-re vonatkozó szabályozás szerint történik.
+++ Kiegészítő HBCs kód. Elszámolható II-es és III-as progresszivitási szintű intenzív osztályon valamennyi HBCs mellett, annyiszor, amennyi az ellátási napok száma.
o A finanszírozási eset besorolásánál és elszámolásánál a Kézikönyvben meghatározott protokollok szabályait és paramétereit kell figyelembe venni.
*^ A végző szolgáltatókra vonatkozik.
# Kúraszerű ellátás keretében számolható el.”
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2. melléklet a 81/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

 

 

 
1. Az R2. 1. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok 
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1

9690

HBCs 5.0

Ellátás 14 éves kor alatti 
gyermek gyógyulásának 

segítése miatt

Kísérő személy 
ellátása

Ellátás szoptatás 
miatt

Újszülött, áthelyezve 5 napos kor 
előtt és HBCS=7110 v. 7120 v. 7130 

v. 7140 v. 715Z v. 7160 v. 7170 v. 
7180 v. 719Z v. 7230 v. 734Z v. 

735Z

Kemoterápiás 
beavatkozás

Sürgősségi osztály és 
6 óra <= ellátás ideje

< 24 óra

Kor < 29 nap v. 
koraszülött és
 kor < 84 nap

Fődiagnózis: 15. 
főcsoportbeli

Fázishossz 
megfelelő-e?

Helyben 
született

9691

9692

Kemoterápia

7300

Sürgősségi ellátás

15. főcsoport

7310

9980

15. főcsoport

i

i

i

i i

i

i

i i

i

Boncolás 9970i

Robotsebészeti
műtétek 9957i
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2

941D

Tüdőátültetés

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés

Veseátültetés

Allogén csontvelő-
transzplantáció

Autológ csontvelő-
transzplantáció

Szívátültetés

941E

941G

941A

Májátültetés

1

941C

941H

941K

i

i

i

i

i

i

i

Műszívkezelés
 (implantálható LVAD) 941Vi

1360

MDR (multidrog - 
rezisztens) és XDR 

(kiterjedten rezisztens) 
gümőkór ellátása

i

Centrális 
keringéstámogató kezelés 

(ECMO, VAD)
941Ri

Perifériás 
keringéstámogató kezelés 

(V-A ECMO)
941Xi

Perifériás 
keringéstámogató kezelés 

(V-V ECMO)
941Yi

Diagn. (1, 3, 4, 5): 
HIV fertőzés 24. főcsoporti
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Többszörös trauma

2

Nincs nyitott 
szívműtét 9540

25. főcsoporti

Komplex arckoponya 
sérülések 9653i

5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetés 9520Craniotómia, gerincműtétek 

esetén

Arc, száj, nyaki 
betegségek miatt 9530

i i

i

3

Arcfejlődési 
rendellenességek 

műtétei
9654i

Állcsont resectio és/vagy 
szövetátültetéssel történő 

rekonstrukció
9651i

9952
Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek
i

 Kombinált gerincműtét 9951i

9953
 Kombinált

idegsebészeti 
műtétek

i

Májátültetés előtti 
kivizsgálás 941Ti

Szívátültetés előtti 
kivizsgálás 941Ui

 Speciális 
gerincműtét 9950i
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A-V fistula, Cimino 
képzése, megszüntetése 9580

3

i

4

Brachyterápia - intersticiális kezelés, 
fém tű alkalmazásával 9734i

Brachyterápia – testfelszíni kezelés 9731i

Brachyterápia – intraluminális kezelés 9732i

Brachyterápia – intrakavitális kezelés 9733i

Bőr, bőr alatti szövet, 
emlő kisebb plasztikai és 

egyéb műtétei
9631i

Transzplantátum-
elégtelenség 9420i

Prosztata brachyterápia permanens 
implantációs módszerrel 9740i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
speciális nagyértékű műanyag katéter 

alkalmazásával
9736i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
műanyag katéter alkalmazásával 9735i

Kisebb szájüregi 
daganat műtétek

Fej-nyak régió 
gyulladásainak kezelése

9650

9655

i

i

Orbitasérülések és kiterjedt 
lágyrész sérülések 9652i
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9430Sugárterápia

Jelek és tünetek

4

9576

23. főcsoport

Belső fémrögzítés 
(tűződrót) eltávolítása 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

i

i

i

Belső fémrögzítés 
eltávolítása tűződrót 

kivételével 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9575i

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

5

278D

9700

Gyomor kisebb 
műtétei

Csak kemoter.,
sugárter., radiojód, 

radioizotóp, stereotax. 
sugárter.

Jelek, tünetek egyéb sine 
morbo állapotokhoz társuló 

egyéb kórházi ellátások

Daganatos 
megbetegedések i n i

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711i

6

9610Sterilizáció Férfii i

Nő 9620

Kissebészeti 
beavatkozások II. 9633

9632

i

Kissebészeti 
beavatkozások I. i

9634Kissebészeti 
beavatkozások III. i
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5

980B

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 

daganat) kezelése nyílt 
radioizotóppal

i

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor < 18

 Pajzsmirigy-
 daganatok kezelése nyílt 

radiojóddal rhTSH 
stimulálás után

944C

945B

980D

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 7E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával

i

i

i

7

Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) 9434i

950H

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

i

6

980APajzsmirigy-daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal

Sugárterápia i

i

9430

Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 9433i

Akut leukémia 
kemoterápiája 17. főcsoporti

944A

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább  14E szűrt és 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

i

8
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” 

  

Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

7

980E

9720

9702

Pajzsmirigy nem daganatos 
megbetegedések kezelése nyílt 

radioizotópokkal
i

i

i

i

Donor ellátása

Főcsoport meghat. 

9680i

980F

ESWL kezelés

Térdízület 
radiosynoviorthesis 

kezelése

i

i

9600

945A

950FHodgkin-kór kemoterápiája,
kor  >= 18

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor >= 18

i

i

8

”
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2. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3/1. Idegrendszeri megbetegedések 
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029A

029D

029G

001A

1 2

029C

001B

057Z

002B

001C

008B

029F

029E

Van műtét

1. főcsoport

Intracranialis erek 
szűkületeinek és 
elzáródásának 

neurointervenciós kezelése

Nyaki PTA

Endovascularis aneurysma 
műtétek a központi idegrendszer 

erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 
endovascularis műtétei, speciális 

intracranialis műtéttel

Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi 

idegrendszer erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 

endovascularis műtétei

Speciális intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Nagy, rutin intracranialis műtétek 
és gerincműtétek

súlyos társult betegséggel

Speciális intracranialis műtétek 
nem trauma miatt, kor >= 18

Nagy intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Speciális intracranialis 
műtétek, kor < 18

Plexus brachialis 
komplikált műtétei

i i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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0040

0050

002A

001F

1 2

003E

010B

008A

009C

0060

007B

058Z

002C

Idegrendszeri műtétek 
(kivéve: intracranialis 

műtétek, gerincműtétek) 
súlyos társult betegséggel

Nagy intracranialis 
műtétek nem  trauma 

miatt, kor >= 18

Speciális  gerinc-, gerincvelő-
műtétek

Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

Nagy intracranialis műtétek 
kor < 18

Rutin intracranialis műtétek

Perifériás idegrevíziós műtétek

Plexus brachialis  műtétei

Agykamrai shunt revízió

Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb 
idegrendszeri nagy műtétek 
(kivéve: plexus brachialis)

Rutin gerinc-, 
gerincvelőműtétek

Extracranialis 
érműtétek

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

3

Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb 
idegrendszeri rutin- műtétek 010A
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022A

060Z

013D

3

025A

059Z

019A

013C

015D

Neuroimmunológiai betegség teljes 
dózisú humán immunglobulin 

terápiával, kor >= 18

Neuroimmunológiai betegség humán 
immunglobulin terápiája relapsus 

esetén, kor >= 18

Epilepsia műtét előtti 
specáilis kivizsgálása

Idegrendszer egyéb betegségei 
súlyos társult betegséggel

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA 

kezeléssel

Traumás stupor, kóma

 TIA, praecerebralis érelzáródások, 
epilepsiás roham, fejfájás súlyos 

társult betegséggel

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis 

kivételével, kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

i

4

013E
Neuroimmunológiai betegség kezelése 

humán immunglobulin terápiával,
10 <= kor < 18

i

013F
Neuroimmunológiai betegség kezelése 

humán immunglobulin terápiával,
kor < 10

i

015H
 Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 

TIA), praecerebralis érelzáródással, 
speciális diagnosztikával

i

0282Infantilis központi 
idegrendszeri laesio i
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019B

014A

025D

022E

4

014B

0171

023A

015E

012E

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, speciális 
kezelés nélkül, kor < 18

 Központi idegrendszer 
tudatzavarral járó traumái, 

kóma nélkül

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis kivételével, 

kor >= 18

Sclerosis multiplex komplex 
vizsgálattal

Idegrendszeri daganatok

Sclerosis multiplex speciális 
kivizsgálással

Központi idegrendszer 
közepes rendellenességei és 

sérülései, kor < 18

Status epilepticus és bizonyos 
általánosult epilepsiák, epilepsia 

syndromák, kor < 18

Kisebb agyi sérülések, 
rendellenességek, 

kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

i

i

5

013A
Degeneratív idegrendszeri 

betegségek komplex 
átvizsgálással

i

0110
Gerincvelő, ideggyők, 

cauda equina betegségek, 
sérülések

i

0200Vírusmeningitis i
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0160

0210

022H

026D

5

018A

022D

023E

023B

018B

023D

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor < 18

Egyéb epilepsiás rohamok,
kor >= 18

Átmeneti
ischemiás agyi 

keringészavar (TIA)

Hypertensiv 
encephalopathia

Cerebrovascularis 
rendellenességek, kor 

< 18

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor >= 18

Epilepsia (kivéve: status 
epilepticus és bizonyos 
általánosult epilepsiák, 
epilepsia syndromák),

kor < 18

Idegrendszer egyéb 
betegségei, 

kor < 18

Agyrázkódás, 
intracranialis sérülés 

kóma nélkül

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek

i

i

i

i

i

i

i

i

i

6

i

015F

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással speciális 
kezelés nélkül, kor >= 18

i
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” 

  

026C

6

022GEpilepsia sürgősségi 
ellátása

Intoxikált beteg izolált 
fejsérülésének 

sürgősségi ellátása

i

i

Migrén
sürgősségi ellátása 0231

0181Idegrendszeri betegségek 
sürgősségi ellátása i

”
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3. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/2. Szembetegségek 
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069B

069A

Szem speciális 
műtétei

Szem felületi 
elváltozásainak 

kezelése amnionnal

0611

1

2. főcsoport

Van műtét Pars plana 
vitrectomia

Műlencse-
beültetéssel

Szaruhártya-
átültetés

Műlencse-
beültetéssel

Egyéb vitrectomiák

Orbita műtétek

Intraocularis műtétek, 
kivéve retina, iris, lencse, 

üvegtest műtétei

Szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios módszerrel, 

hajlítható műlencse biztosításával

Retina műtétek

2

0610

0620

0612

069C

0640

0700

0680

0630

i i i

i i

i

i

i

i

i

i

i

Szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios módszerrel, 
tórikus műlencse biztosításával

0682

Bilaterális szimultán 
szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios 

módszerrel

0683i
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1

Primer iris 
műtétek

Egyéb 
lencseműtétek

Szürkehályog műtét 
phakoemulsificatios 

módszerrel, hajlítható 
műlencse beültetéssel a 

műlencse ár térítése nélkül

Extraocularis műtétek 
az

 orbita  kivételével,
kor < 18

Extraocularis műtétek 
az

 orbita  kivételével,
 kor >= 18

2

0650

0660

0681

071B

071A

i

i

i

i

Neovascularisatióval járó 
időskori macula degeneratio 

kezelése
0633

Szem egyéb betegségei 074C

i

Lencseműtétek műlencse-
beültetéssel

Műlencse 
biztosításával 0670

0671

i i

”
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4. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/3. Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései 
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Nyaki blockdissectio és rekonstr. 
myocutan lebennyel v. microvasc. 
lebennyel rosszindulatú betegség 

miatt

Nyaki blockdissectio 
rosszind. daganatos 

betegség  miatt

1

3. főcsoport

Van műtét

Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek 
(kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek 
rosszindulatú daganat miatt) súlyos 

társult betegséggel

Fej-, nyaktájék egyéb 
nagyobb műtétei 

rosszindulatú daganat miatt

Glandula parotis műtétei

Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, 
malignitás kivételével

Általános anesztéziában 
végzett fogászati ellátás

Maxillofaciális régió műtéti 
ellátása

2

086C

086B

128Z

086D

0880

0870

100C

100B

i

i

i

i

i

i

i

Ajak-, szájpadhasadék 
műtétei 0900

Orrmelléküregek, a 
processus mastoideus 

műtétei, kor < 18

Közép- és belsőfül hallásjavító 
implantátum és processzor 
beültetése (implantátum- és 
processzorár térítése nélkül)

091B

0950

i

i

i

i

i
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Fül, orr, száj, garat, gége 
nagyobb műtétei

Nyálmirigyműtétek, a 
glandula parotis kivételével

1

Szájműtétek

Fül, orr, száj, garat, gége 
közepes műtétei

Orrplasztika

Orrmelléküregek, a proc. 
mastoideus műtétei,  kor >= 18

Tonsillectomia, adenotomia

Fogágy műtétei

0930

0890

100A

0920

0960

091A

097A

1110

i

i

i

i

i

i

i

0940

Fül-, orr-, torok-, gége-, 
szájbetegségek súlyos társult 

betegséggel

Fül, orr, száj, garat, gége 
rosszindulatú  daganatai

127Z

1010

i

i

i

i

3

2

Fül, orr, száj, garat, gége 
kisebb műtétei

Egyensúlyzavarok 1020i
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3

Fog-, szájbetegségek

Epiglottitis

110C

1040

i

i

Fül, orr, száj, garat, gége 
egyéb betegségei 109Ci

Laryngotracheitis

Egyensúlyzavar sürgősségi 
ellátása

Laryngitis subglottica spec. 
kezeléssel

1060

1021

1070

Orrvérzés sürgősségi ellátása 1031

i

i

i

”
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5. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/4. Légzőrendszeri betegségek 
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172Z

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei súlyos 

társult betegséggel

 Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

1330

1

4. főcsoport

Van műtét

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei

Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 

műtétei

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei

Mellűri drainage, 
bordaresectióval

173Z

171Z

1331

170Z

134D

134C

134E

174Z

i

i

i

i

i

i

i

Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 

műtétei

Légzőrendszeri 
fertőzések, 

gyulladások, súlyos 
társult betegséggel

i

i

i
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1320

Pneumocystosis, 
pneumoconiosisok (aktív 

tüdőgümőkórral vagy 
anélkül)

Más kórházból átvett 
szövődményes 

tüdőgyulladások

175Z

1

Légzőrendszeri
betegségek 

légzéstámogatással

Légzőrendszeri 
betegségek, egyéb 
fertőzések (kivéve: 

gümőkór polirezisztens 
kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel

Légzőszervi 
fertőzések, 
gyulladások

Cysticus fibrosis (tüdő)

Microszkóposan Koch 
pozitív gümőkór

Haemodinamikai 
instabilitással járó akut, 

masszív tüdőembolia 
kezelése rtPA kezeléssel

1380

141C

140D

1450

137C

1391

1392

137D

i

i

i

i

i

i

Tüdőembolia, 
thrombolysis nélkül

Gümőkór

i

i

i

i

2

Cysticus fibrosisos betegek széles 
spektrumú kombinált intravénás 

antibiotikum kezelése "C"
145Ci
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1461

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív betegségek 

speciális kezeléssel,
kor >= 18

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül, 

kor >= 60

142C

2

Légzőrendszeri 
daganatok speciális 

vizsgálatokkal

Tüdőgyulladás 
kor < 18

Légzőszervi 
daganatok

Interstitialis 
tüdőbetegség

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív 

betegségek, kor < 18

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

18 <= kor < 60

1430

141D

1460

1480

144B

141E

150B

1510

i

i

i

i

i

i

Pneumothorax

Légzőrendszer egyéb 
betegségei

i

i

i

i

141A
Tüdőgyulladás

speciális kezeléssel, 
kor >= 18

i

3
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3

Mellkas, légzőszervek 
sérülései 147Bi

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek 

sürgősségi ellátása

Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

144C

1511

i

MDR (multidrog-
rezisztens) és XDR 

(kiterjedten rezisztens) 
gümőkór ellátása

1360i

”
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6. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/5. Keringésrendszeri betegségek 
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192A

Veleszületett és szerzett 
intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása 

szívkatéterrel

Diagnosztikus katéterezés, 
percutan cardiovasc. műtét 
és coronaria bypass műtét 

stent nélkül

1931

1

5. főcsoport

Van műtét

Diagnosztikus 
katéterezés, percutan 
cardiovasc. műtét és 

coronaria bypass műtét 
(egy v. több stenttel)

Többszörös, kiterjesztett 
szív-érrendszeri műtétek, 

kor < 18

Coronaria bypass 
katéterezéssel

185C

192B

177C

177A

i

i

i

négy vagy 
több

2

i i

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés többszörös, 

kiterjesztett szív-érrendszeri 
műtétek esetén, kor < 18

1932ii

i

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés nyitott szívműtétek 

esetén iNO kezeléssel
181Ci

9541
5 napot meghaladó gépi 

lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén

i

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek,

kor < 18
181Hi

Minimál invazív 
szívbillentyű műtétek, 

katéterezéssel
176Ci
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177B

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül

Egyéb szív-érrendszeri 
műtétek

3

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül

176B

1820

i

i

i

4

1 2

1910

Diagnosztikus katéterezés, 
katéteres szívbillentyű 

műtét és nyílt szívbillentyű 
műtét

i

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

Percutan cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

176A

1930

190A

177D

i

i

i

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül
i

Minimál invazív 
szívbillentyű műtétek, 

katéterezés nélkül
176Di

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek, 

kor >= 18
181Gi

190KKritikus végtagi ischaemia percutan 
és egyéb érműtéte

190L

 Egy vagy több stenttel 
vagy homografttali i

2081AMI PCI-vel (egy v. 
több stenttel)

i
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5

3 4

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelés nélkül (egy vagy 

több stenttel)
190G

Percutan cardiovascularis 
műtétek, stent nélkül, 

áthelyezés nélkül
183L

Nagy cardiovascularis 
műtétek

6

178C

i

i

i

190E
Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel (egy vagy 

több stenttel)
i

Percutan cardiovasc. 
műtétek egy ágon egy 

vagy több stenttel 

Percutan és egyéb érműtét 
(egy vagy több stenttel vagy 

homografttal)

Diagnosztikus katéterezés 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét 
továbbkezeléssel

183H

190C

187A

183G

270Z

i

i

Áthelyezés 
nélkül

Keringési betegségek 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

i i

i

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezeléssel
188AI

AMI PCI-vel, stent 
nélkül 2082i

Kritikus végtagi ischaemia 
percutan vascularis műtéte 190I

190J

Egy vagy 
több stentteli i
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199C

7

Alsó végtag revascularisatio 
(kivéve: sympathectomia)

i

5 6

8

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelésel, stent nélkül 190Fi

Egyéb cardiovascularis 
műtétek

Egyéb érműtétek

1790

198E

i

i

187B

Diagnosztikus katéterezés, 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét továbbkezelés 
nélkül

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

A szív diagnosztikus 
elektrofiziológiai vizsgálata

 Amputáció keringési zavarok 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

188B

1801

2010

i

i

i

i

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezéssel

Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül

183M

190D

i

i

Aritmiák kezelése radiofrekvenciás 
katéteres ablációval, tételes elszámolás 

alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter 

segítségével

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás katéter 

ablációval, tételes elszámolás alá 
eső katéterrel

186G

186H

i

i
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269Z

9

Súlyos szívelégtelenség i

7

Acut, subacut 
endocarditis 2120i

Pacemaker-
 revízió és -csere 1961i

Varix lekötés, eltávolítás 2030

8

Keringési betegségek AMI 
kivételével, katéterezéssel 

igazolva

Kéz-, lábujjamputáció 
keringési zavarok miatt

Embolectomia

2110

2020

2000

1800

195B

i

i

Diagnosztikus katéterezés

Állandó pacemaker-beültetés, 
AICD, katéterezés nélkül i

i

Sympathectomia 199Di

i

1802
Pulmonális vazoreaktivitás 

mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

i

195A
Állandó pacemaker-

beültetés, AICD, 
katéterezéssel

i

Percutan vascularis 
műtétek, továbbkezelés 

nélkül, stent nélkül
190Hi

Keringési rendszer egyéb 
műtétei 2040i
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Mélyvénás thrombophlebitis

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetéssel

2220Angina pectoris, komplex non-
invazív vizsgálattal

2140

219C

i

i

9

Thrombolysis AMI esetén 
szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 
2091i

i

Thrombolysis AMI esetén szöveti 
plazminogen aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

AMI  ideiglenes pacemaker 
beültetéssel

Kritikus végtagi ischaemia 
prostanoid kezelése

AMI speciális 
kezelés nélkül

2092

2060

2070

216E

2231

218D

i

i

Szívizomgyulladás

A szív veleszületett nagyobb 
rendellenességei, kor < 18

i

i

i

Keringési betegségek 
speciális kezeléssel 2210i

i

10

Keringési rendellenességek, 
(kivéve: AMI thrombolysissel, 

endocarditis,
 krónikus szívelégtelenség)
súlyos társult betegséggel

217D
Perifériás érelzáródások 

(thrombosis, 
embolia) fibrinolytikus kezelése

268Zi

i
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A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

218C

216D

2230

218A

2240

2250

i

i

Hypertonia

Collapsus

i

i

i

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása

220D

220C

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetés 

nélkül
i

10

2130Szívelégtelenség i

    Instabil angina,
Q hullám nélküli infarctus spec. 

intravénás thrombocyta 
aggregáció gátló kezeléssel

2221i

”
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7. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/6. Emésztőrendszeri betegségek 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11777

 

2710

Gyomor nagyobb 
műtétei, kor >= 18

Gyomor nagyobb 
műtétei, kor < 18

340Z

1

6. főcsoport

Van műtét Nyelőcső nagyobb 
műtétei

Gyomor, oesophagus, duodenum, 
vékony-, vastagbél műtétei 

(kivéve: oesophagus nagyobb 
műtétei) súlyos társult betegséggel

Rectum resectio 

Vékony-, vastagbél 
nagyobb műtétei

Nyelőcső szűkületek és 
elzáródások endoscopos 

műtéte öntáguló 
fémstenttel

Emésztőrendszeri műtétek 
(kivéve: sérv, gyomor, 

oesophagus, bél nagyobb 
műtétei) súlyos társult 

betegséggel

277D

277C

274C

2750

2731

338Z

2841

i

i

i

i

i

i

i

i

Emésztőrendszer 
műtétei,  kor < 1

2

i

i

 Nyombél organikus 
szűkületének tágítása, 

illetve áthidalása öntáguló 
fémstenttel

2732i

 Vastagbél organikus 
szűkületének tágítása, 

illetve áthidalása öntáguló 
fémstenttel

2733i
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278D

Appendectomia komplikált 
fődiagnózissal

Hasfali sérvműtét 
implantátum beültetésével

285C

3

Gyomor kisebb műtétei

Emésztőrendszer egyéb 
műtétei 

Nyelőcső kisebb műtétei

Appendectomia komplikált 
fődiagózis nélkül, kor < 18

Hasfali sérvműtét 
implantátum beültetése 

nélkül

Appendectomia komplikált 
fődiagózis nélkül, kor >= 18

283B

280C

2730

283J

280D

283I

282B

281C

i

i

i

i

i

i

i

Sérvműtétek
 kor <  1 

Lágyéktáji sérvműtétek 
implantátum beültetésével

i

i

i

1 2

Nyelőcső közepes 
műtétei 2720i

Vékony-, vastagbél 
kisebb műtétei 276Ci

280E

Laparoscopos hasfali 
sérvműtétek 
implantátum 
beültetésével

i

Sérvműtétek súlyos 
társult betegséggel 339Zi

4
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293A

290E

5

Gyulladásos bélbetegségek 
cytostaticus vagy cyclosporin 

kezeléssel

 Endoszkópiával igazolt 
gastrointestinalis vérzés, több mint 2E 

transzfúzióval endoszkópos 
vérzéscsillapítással (kivéve injektálás)

i

i

Súlyos társult 
betegség 337Z

Emésztőrendszeri betegségek 
(kivéve: oesophagitis, 

gastroenteritis, nem szövődményes 
fekélyek)

336ZOesophagitis, gastroenteritis, nem 
szövődményes fekélyek

ii

Lágyék-, köldök-, 
combsérvműtétek, kor >= 18 281Bi

Végbél, stomaműtétek 279B

Emésztőrendszeri 
endoszkópos műtétek 2860

Sérvműtétek,
1 <= kor < 18 282Ai

i

3 4

300BOPT súlyos alultápláltsággal 
járó kórképekben i

300EOPT alultápláltsággal járó 
kórképekben, kor < 8 i

300A
OPT súlyos alultápláltsággal 

járó kórképek iniciális 
szakában

i

300C
OPT mérsékelt 

alultápláltsággal járó 
kórképekben

i
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297N

Oesophagitis, gastritis, 
gastroenteritis, különféle 

emésztőrendszeri betegségek, 
kor < 18

i

5

Tápcsatorna jóindulatú 
daganata és in situ carcinomái, 

kivéve ajak, szájüreg, garat
2880i

Gyulladásos bélbetegségek, 
kor >= 18

Szővődményes ulcus pepticum

293B

2910

287C

i

i

Emésztőszervi 
malignomák

i

Gastrointestinalis 
elzáródás 294Bi

Súlyosabb gastrointentinalis 
veleszületett rendellenességek,

 kor < 18

Endoszkópiával igazolt 
gastrointestinalis vérzés, több mint 2E 

transzfúzióval endoszkópos 
vérzéscsillapítással (injektálás)

Gyulladásos bélbetegségek, 
kor < 18

Endoszkópiával igazolt 
gastrointestinalis vérzés, több mint 2E 

transzfúzióval endoszkópos 
vérzéscsillapítás nélkül

298D

290D

293C

290C

i

i

i

i

300DOPT enyhe alultápláltsággal 
járó kórképekben i

6
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Gastrointestinalis fertőzések,
kor < 18

Nem szövődményes ulcus 
pepticum

289BGastrointestinalis vérzés

Oesophagitis, gastroenteritis, 
különféle emésztőrendszeri 

betegségek, kor >= 18

Helminthiasisok

Emésztőszervi betegségek 
sürgősségi ellátása

295A

292B

297L

296F

297E

2990

i

i

i

i

i

i

6

Végbélnyílás kórfolyamatainak 
sürgősségi ellátása

”
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8. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/7. Máj- és hasnyálmirigy betegségek 
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368Z

Hasnyálmirigy, máj 
nagyobb  műtétei 

Hasnyálmirigy, máj 
közepes műtétei

1

7. főcsoport

Van műtét Súlyos társult 
betegség

Epe- és hasnyálmirigy-
vezeték szűkületek és 

elzáródások endoscopos, 
percutan műtéte öntáguló 

fémstenttel

Epeútműtétek 

A máj, hasnyálmirigy 
műtétei, kor < 1

Cholecystectomia 
laparoscopica a ductus 

choledochus kő-
eltávolításával

341C

3420

3475

343E

3421

345A

344A

344D

i

i

i

i

i

i

Cholecystectomia a 
ductus choledochus 

kőeltávolításával

Cholecystectomia 

2

i

i

i

369ZCholecystectomia, egyéb 
hepatobiliaris műtétek

Hasnyálmirigy, máj, 
epeút műtéteii i

Hepatobilaris és  pancreas 
műtétek, és exploratív 

laparotomia
3473i



11784 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

 
” 

  

Cholecystectomia 
laparoscopica

Hepatobiliaris diagnosztikus 
eljárások, kivéve exploratív 

laparotomia  nem rosszindulatú 
daganat esetén

Hepatobiliaris 
rendszer, 

hasnyálmirigy-
betegségek súlyos 
társult betegséggel

Hepatobiliaris 
rendszer, pancreas 

malignomája

Májcirrhosis

345D

346B

370Z

3490

3480

3500

351B

i

i

i

i

Pancreas betegségei, 
kivéve a 

rosszindulatú 
daganatokat

Májbetegségek, 
kivéve rosszindulatú
daganatok, cirrhosis

i

i

i

1 2

Hepatobiliaris és pancreas 
endoscopos

 és egyéb műtétek
3474

Epeút betegségek sürgősségi 
ellátása 3530

   Hepatobiliaris 
diagnosztikus eljárások, 

kivéve exploratív laparotomia 
rosszindulatú daganat esetén

346Ai

”
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9. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek 
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3800

Komplikáció miatt 
végzett duocondylaris 
térdprotézis-beültetés

Felső végtag nagyízületi 
műtétei totál protézis 

beültetéssel implantátum ár 
térítéssel

1

8. főcsoport

Van műtét

Felső-  és alsó végtagi 
replantációk, kivéve 

kéz-, lábujjak

Cervicocapitalis  csípő-
protézis-beültetés 
komplikációval

A vázizomrendszer nagyobb műtétei 
(kivéve: protézis beültetések 
műtétei, felső és  alsó végtagi 

replantáció) súlyos társult
betegséggel

Komplikáció miatt végzett 
unicondylaris térdprotézis-beültetés, 

traumatológiai indikáció esetén

372E

3732

372M

487Z

372L

371R

371M

i

i

i

i

Nagyízületi protézis körüli 
törés megoldása 
traumatológián

Nagyízületi protézis eltávolítás 
szeptikus szövődmények miatt 

spacer-beültetéssel

i

i

i

i

3763
Kiterjesztett gerinc-

stabilizáció műtétek, intenzív 
osztályos ápolással

i

3762
4 csigolyát meghaladó gerinc-
stabilizáló műtétek, intenzív 

osztályos ápolással
i

2

i
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Komplikáció miatt végzett 
cement nélküli 

csípőprotézis-beültetés

Unicondylaris térdprotézis-
beültetés komplikáció nélkül, 

traumatológiai indikáció 
esetén

3

 Egyéb ízületi protézis 
(csukló-) -beültetés 
komplikáció nélkül

Komplikáció miatt végzett 
hibrid csípőprotézis-beültetés

Scoliosis műtétei

Csípő, femurműtétek 
velőűrszegezéssel

372C

371L

371F

372Y

400C

374A

371G

3760

i

i

i

i

i

Térdszalag-beültetés (nem 
biológiai protézis) komplikáció 

nélkül

Speciális hát-, nyakműtétek

4

i

i

i

Duocondylaris térdprotézis-beültetés 
komplikáció nélkül 371Ei

1 2

Cement nélküli csípőprotézis-
beültetés kompliáció nélkül

Komplikáció miatt végzett cementes 
csípőprotézis-beültetés 

371C

372X

i

i

Felső végtag nagyízületi műtétei 
részleges protézis beültetéssel 

implantátum ár térítéssel
3733i

371B
Cervicocapitalis  csípő-

protézis-beültetés komplikáció 
nélkül

i
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371P

Komplikáció miatt végzett 
unicondylaris térdprotézis-

beültetés, nem traumatológiai 
indikáció esetén

Hibrid csípőprotézis-
beültetés komplikáció 

nélkül

5

Aktív ínpótlás (Hunter), 
protézisárral

Komplikáció miatt végzett alsó 
végtag nagyízületi műtétek 
(protézisár térítése nélkül)

Lábszártörés 
velőűrszegzéssel

Cementes csípőprotézis-
beültetés komplikáció nélkül

Vázizomrendszer egyéb
műtétei súlyos társult

betegséggel

372D

371K

372A

382A

371H

488Z

399C

3750

i

i

i

i

i

Medencetörések műtéti 
kezeléssel

Csípő, femurműtétek (kivéve: 
velőűrszegezés)

6

i

i

i

Amputáció vázizomrendszeri, 
kötőszöveti betegségek  miatt, kivéve 

a kéz-, lábujjakat
3920i

i

3 4

Unicondylaris térdprotézis-beültetés 
komplikáció nélkül, nem traumatológiai 

indikáció esetén
371Di

Replantációs műtétek kis amputatum 
(kéz-, lábujjak) 3810i

3770Nagy  hát-, nyakműtétek i
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Vázizomrendszeri szeptikus 
állapotok műtéti ellátása

Alsó végtag nagyízületi  műtétek, 
protézisműtétek (protézis ár térítése 

nélkül), komplikáció nélkül

7

Kéz kisízületi protézisének 
beültetése

Lábszár műtétei

Rutin hát-, nyakműtétek

Nagyobb térdműtétek

3790

371A

371N

383D

3780

385C

3730

384E

i

i

i

i

i

Felső végtag nagyízületi műtétei 
protézisbeültetéssel implantátumár 

térítése nélkül

Felkar műtétei

8

i

i

i

Kéztáji panaritiumok 389Ci

5 6

Rutin lumbális gerincsérvműtétek

Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei

3781

387C

i

i

Kéz, csukló nagyobb műtétei 389Ai

3940

Érnyeles bőrátültetés izom, 
kötőszövet nyílt sebe esetén 3950i

Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, 
kötőszövet nyílt sebe esetén i
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399B

Lábműtétek

Kisebb térdműtétek

9

Vázizomrendszeri, kötőszöveti 
betegségek egyéb műtétei

Belső rögzítő eszközök eltávolítása a 
csípőből, a femurból

Artroszkópia

Kéz-, lábujjak amputációja 
vázizomrendszeri, kötőszöveti 

betegségek miatt

Belső fémrögzítés 
eltávolítása gerincből

388A

386B

3960

398A

3930

3965

390C

399F

i

i

i

i

i

Lágyrészműtétek

Vázizomrendszeri és kötőszöveti 
betegségek kisműtétei

i

i

i

Percután tűzés és kisebb 
izom és ín műtétek 390Gi

i

7 8

Kéz, csukló, láb kisebb műtétei

Ízületi bemozgatás narkózisban

389B

384G

i

i

390F

Osteomyelitis,
szept. ízületgyulladások,
kötőszöveti betegségek

súlyos társult
betegséggel

490Zi

Ízületi vagy ín(hüvely) 
ganglionok eltávolítása
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489Z

Szisztémás autoimmun 
betegségek cyclosporin 

kezeléssel, társult 
betegséggel

Osteomyelitis

10

Vázizomrendszeri betegségek 
(kivéve: osteomyelitis, szept. 
ízületgyulladások, kötőszöveti 

betegségek) súlyos társult 
betegséggel

Arthritisek meghatározott 
(vagy súlyos) szervi 

érintettséggel

Gerincbetegségek aktív 
komplex reumatológiai 

ellátással

Poliszisztémás autoimmun 
betegségek meghatározott 

(vagy súlyos) szervi 
érintettséggel

Medence-, csípőtörések

4070

405A

408D

410D

408C

4030

4020

4060

i

i

i

i

i

Combcsonttörések

Patológiás törések, a 
vázizomrendszer, kötőszövet 

rosszind. daganatai

i

i

i

Szeptikus ízületi 
gyulladások 4090i

i

9

Lábszár (kivéve: láb)  törése

Nagyobb gerincsérülések

423D

410B

i

i



11792 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

 
” 

  

4132

Bokatörés

Vázizomrendszer, kötőszövet 
egyéb betegségei, kor < 18

Vázizomrendszer, kötőszövet 
egyéb betegségei, kor >= 18

Láb (kivéve: lábszár)  törése

Kisebb gerincsérülések

Felkar törése

Végtagok ficama, fedett 
repositióval, általános 

anaesthesiával

423C

4133

419C

410C

421C

4181

417C

4182

i

i

i

i

i

Alkar, kéz törése

Traumás zúzódások 
ellátása

i

i

i

4180

i

10

Traumás ficamok ellátása

”
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10. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/9. Emlő- és bőrbetegségek 

 

530Z

Érnyeles bőrátültetés a 
bőr, bőr alatti szövet 

betegsége miatt

Teljes emlőeltávolítás 
rosszindulatú daganat miatt

9. főcsoport

Van műtét Bőr-, emlőműtétek súlyos 
társult betegséggel

Szubtotális emlőeltávolítás 
rosszindulatú daganat miatt

Bőr, bőralatti szövet, emlő 
plasztikai műtétek

Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, 
bőr alatti szövet betegsége miatt

Pilonidalis műtétek

496A

491C

492F

4980

4950

4970

528Z

506C

i

i

i

i

i

i

Nagyobb bőr-, 
emlőbetegségek 

súlyos társult 
betegséggel

Rosszindulatú 
emlődaganatok

i

i

i

Súlyos bőrbetegségek 5010i

i

 Őrszem 
nyirokcsomó 

eltávolításával
i

492E

Emlőműtétek nem malignus 
daganatok miatt 4930

Nagy rizikójú rosszindulatú
bőrdaganatok 5000

”
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11. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/10. Endokrin-, táplálkozási és anyagcsere-betegségek 
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5310

 Endokrin-, táplálkozási, 
anyagcsere-betegség miatt 
végzett műtétek (kivéve: 

hypophysis műtétek) súlyos 
társult betegséggel

Mellékvese-műtétek

10. főcsoport

Van műtét Hypophysis műtétek

Pajzsmirigy, 
mellékpajzsmirigy nagyobb 

műtétei

Pajzsmirigy, 
mellékpajzsmirigy kisebb 

műtétei

 Endokrin, táplálkozási, 
anyagcsere betegségek egyéb 

műtétei

564Z

5320

533A

533B

535C

541H

565Z

i

i

i

i

i

Acut porphyria 
kezelése 

hemarginattal

 Endokrin-, 
táplálkozási, 

metabolikus betegség 
súlyos társult 
betegséggel

i

i

i

Cysticus fibrosis 
(kivéve: tüdő) 5440i

i

Ductus thyreoglossus műtétei 5340

1

Súlyos táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek,  

kor < 18
541Di
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Diabetes mellitus
kor < 14

Súlyos táplálkozási 
betegség rehabilitációja

Endokrin krízis 
állapotok ellátása

Diabetes,
kor >= 36

Rosszindulatú endokrin 
daganatok

537D

545C

5460

537A

539C

537F

541A

i

i

i

i

Diabetes neuropathia 
Thiogamma kezelése

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek,

kor < 18

i

i

i

Diabetes mellitus
14 <= kor < 36 537Ci

Diabetes mellitus, hypoglykaemias 
állapotok sürgősségi ellátása 537E

Kromoszóma-
rendellenességek 5430i

1

 A mellékpajzsmirigy, 
hypophysis és 

endokrinszervek egyéb 
betegségei

Pajzsmirigybetegségek 
rosszindulatú daganatok 

kivételével

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek,

kor >= 18

540C

538B

541G

537B

Insulin dependens i

i

i

i

”
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12. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/11. Vese- és húgyúti betegségek 
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566B

Vese-, húgyutak műtétei 
(kivéve: jelentős műtétek) 
súlyos társult betegséggel

Vese,  húgyhólyag műtétei  
(kivéve: jelentős műtétek), 

kor < 1

11. főcsoport

Van műtét

Vese, ureter, húgyhólyag 
jelentős műtétei daganat 
miatt, cystectomiaval és 

hólyagpótlással

Vese, ureter, húgyhólyag 
jelentős műtétei daganat miatt

Inkontinencia szalag 
behelyezése

Vese, ureter, húgyhólyag 
nagyobb műtétei nem 

daganat miatt

608Z

5680

566C

570D

569C

574D

570E

i

i

i

i

i

Vese, húgyvezeték, 
húgyhólyag kisebb műtétei

i

i

Transurethralis 
műtétek 571Ci

i

5750

1

Nephrostoma 5751i

A vese, a húgyvezeték 
komplikált endoszkópos 

műtétei

Húgycsőműtétek 5720

573BVese, húgyutak egyéb 
műtétei 

i

A vese, a húgyvezeték 
egyszerű endoszkópos 

műtétei

i

i
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Veseelégtelenség súlyos 
társult betegséggel

Vese-, húgyutak egyéb 
belgyógy. betegségei, 

cytostaticus vagy cyclosporin 
kezeléssel, kor < 18

Veseelégtelenség,
kor < 18

Vese-, húgyúti betegségek (kivéve:
veseelégtelenség, a vese, húgyutak 
egyéb belgyógyászati betegségei 

cytostatikus v. Cyclosporin kezeléssel)

Vese-, húgyutak urológiai 
betegségei, kor < 18

609Z

5820

576A

610Z

584D

583D

i

i

i

i

Nephrozisok,
 kor < 18

i

i

Veseelégtelenség, kor >= 18 576Bi

Vese-, húgyúti fertőzések,
kor < 2 578Bi

Vese-, húgyúti fertőzések,
2 <= kor < 18 578Ai

1

Vese-, húgyutak egyéb 
belgyógyászati betegségei 

cytostaticus vagy cyclosporin 
kezeléssel, kor >= 18

5821i

Nephrozisok, kor >= 18 583Gi

Veseműködés súlyos zavara,
kor >= 18 576Ci

2
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579CHúgyrendszeri kövek, görcsállapotok 
sürgősségi ellátása

2

Vese-, húgyúti daganatok

Vese-, húgyúti fertőzések,
kor >= 18

Vese-, húgyúti tünetek

577B

578D

580E

i

i

i

”
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13. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/12. Férfi reproduktív rendszeri betegségek 
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640Z

Férfi reproduktív rendszer 
radikális műtétei

Férfi reproduktív rendszer 
lézeres műtétei

12. főcsoport

Van műtét
Férfi reproduktív rendszer 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

Prostatectomia 

Transurethralis 
prostataműtét

Here műtétei malignus 
betegségek miatt

6110

6200

612C

6130

6140

615B

6190

i

i

i

i

i

Férfi reproduktív rendszer 
egyéb műtétei rosszindulatú 

daganat miatt

i

i

Férfi reproduktív rendszer 
közepes műtétei nem 

rosszindulatú daganat miatt
6170i

i

615Ai

1

Férfi reproduktív rendszer kis 
műtétei nem rosszindulatú 

daganat miatt
6180i

Here műtétei nem 
malignus betegségek miatt kor >= 18 i

6160Circumcisio



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11803

 
” 

  

Férfi reproduktív rendszer 
betegségei súlyos társult 

betegséggel
639Zi

Férfi reproduktív rendszer 
rosszindulatú daganatai 621Ci

6240Férfi reproduktív rendszer 
egyéb betegségei

1

”
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14. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/13. Női reproduktív rendszeri betegségek 
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641A

ICSI eljárás, a 
megtapadást elősegítő 

módszerrel 

Női reproduktív rendszer műtétei 
(kivéve: női nemi szervek kombinált 

radikális műtétei) súlyos társult 
betegséggel

13. főcsoport

Van műtét
Női nemi szervek 

kombinált radikális 
műtétei

ICSI (intracytoplazmatikus 
spermium injekció) eljárás

In vitro fertilizáció 
(IVF)

Női nemi szervek egyéb 
radikális műtétei

6560

670Z

6540

6550

6530

6420

6520

i

i

i

i

Női reproduktív rendszer 
egyéb műtétei

i

Uterus-, adnex műtétek  in situ 
carcinoma, nem malignus 

betegség miatt 
643B

i

641B

1

Nőgyógyászati endoszkópos, 
laparoszkópos nagyobb műtétek 6510

Uterus-, adnex műtétek 
malignitás miatt

Megtapadást 
elősegítő 

módszerrel

2

i

i

i

i

i

i
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Női reproduktív rendszer 
helyreállító műtétei

Nőgyógyászati endoszkópos és 
laparoszkópos kisebb műtétek

Vagina, cervix, vulva 
műtétek

Abrasio

6440

6500

6450

647A

647B

i

i

i

i

Egyéb nőgyógyászati 
kisműtétek nem malignus 

folyamatokban
6490

Altatásban i

i

1 2

Egyéb nőgyógyászati 
kisműtétek malignus 

folyamatokban
6480i

Női reproduktív 
rendszer betegségei 

súlyos társult 
betegséggel

Női reproduktív 
rendszer 

rosszindulatú 
daganatai

669Z

657C

6590
Menstruációs zavarok, a női 
reproduktív rendszer egyéb 

betegségei

i

i

”
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15. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/14. Várandósság, szülés, gyermekágy 

 

671B

Hüvelyi szülés műtéttel, 
patológiás várandósság után

Császármetszés

14. főcsoport

Van műtét Császármetszés patológiás 
várandósság után

Méhen kívüli (ectopias) 
várandósság műtétei 

laparoszkóppal

Méhen kívüli (ectopias) 
várandósság műtétei 

laparotomiával

Középidős vetélés 
(spontán és művi)

674B

671A

6780

6790

674A

675A

i

i

i

i

Genetikai amniocentézis 
kromoszómavizsgálattal

i

Postpartum, post abortum 
betegségek műtéttel 677A

i

681C

1

Chorionboholy mintavétel 
kromoszómavizsgálattal 675B

Hüvelyi szülés műtéttel

2

i

i

i

i

i

Egyéb várandóssági műtétek

Inkomplett vetélés műszeres 
befejezéssel 12. hétig

6760

6800

i

i
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” 

  

Nagy rizikójú szülés (kivéve: 
császármetszés) patológiás 

várandósság után

Epidurális 
érzéstelenítéssel

Hüvelyi szülés patológiás 
várandósság után

Fenyegető koraszülés 
kezelése atosiban-nal, a 

várandósság betöltött 24. 
hetétől a 33. hetéig

Nagy rizikójú szülés 
(kivéve: 

császármetszés)

672B

673B

673D

6831

673C

6830

i

i

Fenyegető koraszülés

i

Hüvelyi szülés 673A

672A

Egyéb antepartum 
betegségek 6840

Hüvelyi szülés 
epidurális 

érzéstelenítéssel

i

i

i

i

i

Fenyegető vetélés 6820

677B

i

1 2

Interruptio aspirációs
 kürettel 12. hét előtt, altatással 681D

i

Postpartum, post 
abortum betegségek

műtét nélkül

”
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16. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/15. Újszülöttek 



11810 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

  

7332

15. főcsoport

Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban, 5 napot meghaladó 

gépi lélegeztetéssel
NO adásával

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek újszülött korban

Szül. súly < 1000g

1000g <= szül. súly 
< 1500g

7331

7330

7110

7140

715Z

i

i

Súlyos problémával

i

Közepes problémával 7160

i

7120

1

7170

1500g <= szül. súly 
< 2000g

2

i

i

i

i

7130

Jelentős műtéttel i

i

Egyéb problémával

Jelentős műtéttel

2000g <= szül. súly 
< 2500g Jelentős műtéttel 7180

Súlyos problémával

Közepes problémával

719Z

7200

i i

i

i
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7220Egyéb 
problémával

7210

Közepes problémával 7260

i

7280

1 2

Normális újszülött diagn.

2500g <= szül. súly Súlyos 
problémával

Gépi 
lélegezt.>5 

nap

Surfactant 
kezeléssel 736Z

735Z

Surfactant 
kezeléssel 735Z

734Z

Jelentős műtéttel

Kisebb hasi 
műtéttel

Egyéb problémával

Normális újszülött diagn.

7230

7240

7270

i i i

i

i

i

i

i

”
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17. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/16. Vér- és vérképzőrendszeri betegségek 
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”  

765Z

Lépműtétek

16. főcsoport

Van műtét Vérképző-, immunológiai rendszer 
műtétei súlyos társult betegséggel

Szerzett aplasticus anaemia 
antithymocyta-globulin kezeléssel

Szerzett súlyos aplasticus anaemia 
cyclosporin kezeléssel

Vér-, vérképző-, immunológiai 
rendszer betegségei súlyos társult 

betegséggel

741C

7420

743M

743L

744A

743K

i

i

i

Szerzett aplasticus anaemia

i

Vörösvértest egyéb 
rendellenességei, kor < 18 745A

i

764Z

Véralvadási rendellenességek 7460

Szerzett haemolyiticus anaemia 
vagy sarlósejtes krízis

i

i

i

i

i

Egyéb vérképzőrendszeri 
betegségek, kor < 18

Hemofília (VIII, IX faktor)

748G

7470

i

i

Vérképző szervek egyéb műtétei

Vörösvértest egyéb 
rendellenességei, kor >= 18 745B

748DMononuclearis phagocyta rendszer 
és az immunrendszer betegségei i

748FEgyéb vérképzőrendszeri 
betegségek, kor >= 18 i

”
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18. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/17. Myeloproliferativ betegségek 
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773D

Akut leukémiák 75E feletti 
szűrt v. besugárzott  vérké-

szítmény adásával

Akut leukémiák nagy dózisú v. 
standard kemoterápiával, 51-75E 

szűrt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával,

kor >= 18

17. főcsoport

Akut leukémiák nagy dózisú v. 
standard kemoterápiával, 75E 

feletti szűrt v. besugárzott  
vérkészítmény adásával,

kor >= 18

Akut leukémiák
51-75E szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával

773H

773C

773G

i

i

i

Akut leukémiák 26-50E szűrt 
v. besugárzott  vérkészítmény 

adásával
773F

i

1

Akut leukémia magas 
malignitással, kor < 18 780A

i

i

Lymphoma, nem akut leukémia, 
legalább 14E szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával

Akut leukémia nagy dózisú 
vagy standard kemoterápiával, 

kor >= 18

770C

773K

i

i

Akut leukémiák magas 
malignitással, kemoterápiával és 

legalább 25E szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény 

adásával, kor < 18

Akut leukémiák nagy dózisú v. 
standard kemoterápiával, 26-

50E szűrt v. besugárzott  
vérkészítmény adásával,

kor >=18

Társult betegség i

780B

7720

773B

i

i
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773A

Akut leukémiák 26E alatti (de 
legalább 6E) szűrt vagy 

besugárzott vérkészítmény 
adásával

Akut leukémia,
monokemoterápia vagy 
palliatív ellátás társult 
betegséggel, kor >= 18

Akut leukémiák nagy dózisú v. 
standard kemoterápiával, 26E 

alatti szűrt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával,

kor >= 18

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, 

társult betegséggel,
kor < 18

773E

778A

782A

i

i

i

Lymphoma, leukémia 
nagyobb műtéttel 7660

i

2

Egyéb myelo-, 
lymphoproliferatív
 betegségek súlyos 
társult betegséggel

785Z

i

i

Krónikus myeloproliferatív 
betegségek 7840i

Lymphoma, nem akut 
leukémia súlyos társult 

betegséggel

Akut leukémia, 
monokemoterápia vagy 
palliatív ellátás társult 

betegség nélkül,
kor >= 18

786Z

778B

i

i

1

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, társult 

betegség nélkül,
kor < 18

782Bi
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2

768ANyirokrendszer egyéb műtétei

Lymphoma, nem akut 
leukémia, kor < 18 771Ei

771DLymphoma, nem akut 
leukémia, kor >= 18 i

”
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19. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/18. Fertőző betegségek 

  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11819

 

 
”  

820Z

Szeptikémia, kor < 18 

Szisztémás
fertőzések, parazitás

betegségek
(kivéve: szeptikémia)

súlyos társult
betegséggel

18. főcsoport

Szeptikémia
súlyos társult betegséggel

801B

801A

819Z

i

Protozoonok okozta 
megbetegedések 8040

i

Egyéb fertőzések,  
zoonozisok, parazitás 

betegségek
8060

i

i

Egyéb vírusbetegségek,
kor < 18

Vírusbetegségek,
kor >= 18

803E

803A

i

i

Súlyosabb vírusbetegségek,
kor < 18

Műtét, sérülés utáni 
fertőzések

8070

803D

8020

i

i

Nemi betegségek szisztémás 
manifesztációval

i

Szeptikémia,
kor >= 18 i

”
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20. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/19. Mentális betegségek 
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8271

Pszichózisok,
kor >= 60

Önmérgezett depressziós 
betegek utógondozással

19. főcsoport

Gyermekkori mentális 
rendellenességek speciális 

kezeléssel

826B

822C

i

Depresszív szindrómák,
kor >= 60 822B

i

Organikus zavarok 
(pszichoszindrómák), mentális 
retardáció (kivéve: dementia),

kor >=60

825B

i

i

Gyermekkori mentális 
rendellenességek 8270i

Dementia,
kor >= 60

Pszichózisok,
kor < 60

825D

826A

i

i

1

Személyiségzavarok, 
pszichogén reakciók

Szorongásos betegségek,
kor < 18

8240

823B

i

i

825A

Organikus zavarok 
(pszichoszindrómák), 
mentális retardáció 
(kivéve: dementia),

kor < 60

i

i
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ADD szindróma

Szorongásos betegségek,
kor >= 18

8280

823A

i

8210

i

1

Akut alkalmazkodási reakció, 
pszichoszociális diszfunkció

Depresszív szindrómák,
kor < 60 822Ai

Dementia,
kor < 60 825Ci

”
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21. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/20. Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek 

 

 
” 

  

8420

Alkohol abúzus, 
függőség

Ópium abúzus, függőség

20. főcsoport

Kokain-, egyéb drog abúzus 
vagy függőség

8430

8410

i

i

8441

i

Drog és alkohol
intoxikáció sürgősségi 

ellátása

”



11824 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

22. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/21. Sérülések, mérgezések 

 

8520

Váll, felkar, kéz többszörös 
sérülése miatti kisebb műtétek

Bőrátültetés (nem érnyeles) 
sérülés miatt

21. főcsoport

Van műtét Érnyeles bőrátültetés 
sérülés miatt

Nem meghatározott 
lokalizációjú vagy többszörös 

kisebb sérülések, 
mérgezések,

súlyos társult betegséggel

Súlyos mérgezés, 
gyógyszerek súlyos toxikus 

hatásainak ellátása

853A

8510

854B

879Z

857E

857A

8580

i

i

i

i

i

Ólommérgezés i

Mérgezés, 
gyógyszerek toxikus 

hatásai

i

857Fi

Egyéb sérülések,
mérgezések és toxikus

hatások
859Ci

Kor >= 18 i

Allergiás betegségek 
sürgősségi ellátása 856C

8601Hőhatás okozta akut események 
sürgősségi ellátása

i

Nem meghatározott lokali-
zációjú sérülések műtétei 

Mérgezés, gyógyszerek 
toxikus hatásainak 
sürgősségi ellátása

857Di

”
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23. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/22. Égések, fagyások 
 

 
” 

  

8810

Kiterjedt fagyás műtéttel

Nem kiterjedt fagyás 
műtéttel

22. főcsoport

Van műtét Kiterjedt égés műtéttel

Légzőrendszer égése 
légzéstámogatással

Kiterjedt égés műtét nélkül

8870

8890

8830

8850

8820

8880

i

i

i

i

i

Kiterjedt fagyás műtét 
nélkül i

Nem kiterjedt fagyás 
műtét nélkül

i

8900i

884B

Nem kiterjedt égés műtéttel

Nem kiterjedt égés műtét 
nélkül,

kor <  18
884Ai

Nem kiterjedt égés műtét 
nélkül, kor >= 18

”
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24. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/23. Jelek, tünetek 

 

 
” 

  

23. főcsoport

892ATöbbszörös veleszületett 
rendellenesség

”
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25. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/24. AIDS 

 

 
” 

  

24. főcsoport

9110AIDS

”
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26. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/25. Politraumatizált állapot műtétei 

 

 
”  

938Z

Polytraumatizált állapot műtétei 
(kivéve: speciális, nagy 

intracranialis műtétek) súlyos 
társult betegséggel,

3 <=műtétek száma <= 6

Speciális, nagy intracran. 
műtétek polytraumatizált 

állapotban

25. főcsoport

Van műtét

Polytraumatizált állapot 
műtétei (kivéve: speciális, 

nagy intracranialis műtétek) 
súlyos társult betegséggel,

műtétek száma >6

937Z

9210

923A

940Z

i

i

i

Polytraumatizált 
állapot súlyos társult 

betegséggel

i

939Zi Intenzív ellátás > 7 nap i

9250Egyéb polytraumatizált 
állapot 

Egyéb műtétek polytraumatizált 
állapotban

Koponya, mellkas, gerinc, 
medence és alsó végtag 
polytraumatizált állapota

9240i

Polytraumatizált állapot 
műtétei (kivéve: speciális, 

nagy intracranialis műtétek) 
súlyos társult betegséggel,

műtétek száma < 3

Nagy műtétek 
polytraumatizált 

állapotban

936Z

9220

i

i

”
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27. Az R2. 1. melléklet I. rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Kemoterápia 
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959L

Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája

"K"

Radiokemoterápia "D"

Kemoterápia

Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája

"L"

959K

9514

i

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"I"
959I

i

Radiokemoterápia "E" 9515

i

i

Radiokemoterápia "B"

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"H"

9512

959H

i

i

Radiokemoterápia "C"

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"J"

9513

959J

i

i

i

1

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"G"

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"F"

Radiokemoterápia "A" 9511

959G

959F

i

i

i
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” 

  

959E

Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája

"D"

Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája

"E"

959Di

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"B"
959B

i

i

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"C"
959Ci

1

Rosszindulatú daganat
kemoterápiája

"A"
959A

Nem csoportosítható 
kemoterápiás ellátás

i

9960

”
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28. Az R2. 1. melléklet I. rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Sürgősségi ellátás 

 

857D

Idegrendszeri 
betegségek

Diabetes mellitus, 
hypoglykaemias állapotok

Sürgősségi ellátás

Mérgezés, gyógyszerek 
toxikus hatásai

0181

537E

i

Hypertoniás krízis 2241

i

Epeút betegségek 3530

i

i

Légúti idegentest

Szívritmus-, vezetési 
zavarok

1511

220C

i

i

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek

Egyensúlyzavar

144C

1021

i

i

i

1

Intoxikált izolált 
fejsérült

Epilepsia 022G

026C

i

i

Húgyrendszeri kövek, 
görcsállapotok 579Ci

Alarmírozó jelek és 
tünetek 9702i
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” 

  

297EEmésztőszervi 
betegségek

Hőhatás okozta akut 
események 8601

i

Drog és alkohol 
intoxikáció 8441

i

i

Orrvérzés

Végbélnyílás 
kórfolyamatai

1031

2990

i

i

1

0231Migrén

Volumen hiány, tumor 
okozta anaemia 9701i

Allergiás betegségek 856Ci

”
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29. Az R2. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Kúraszerű ellátás 
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950H

Kúra 5.0

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E 
szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával,
kor >= 18

i

1

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

i

9731Brachyterápia – testfelszíni 
kezelés i

ICSI eljárás 6560Megtapadást elősegítő 
módszerrel i

6540

i

Cysticus fibrosisos betegek 
széles spektrumú kombinált 

intravénás antibiotikum 
kezelése "C"

145Ci

IVF eljárás 6550i Megtapadást elősegítő 
módszerrel i

6530

Inszemináció 6570i

Képvezérelt- intenzitás 
modulált sugárterápia 

(IMRT+IGRT)
9434i



11836 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

  
2

1

015E

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással, 

speciális kezelés nélkül,
kor < 18

i

9732Brachyterápia – 
intraluminális kezelés i

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor < 18

945Bi

Képvezérelt 
Sugárterápia (IGRT) 9433i

Sugárterápia 9430i

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor >= 18

945Ai

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, 
társult betegség nélkül,

kor < 18 
782Bi

Hodgkin-kór kemoterápiája,
kor >= 18 950Fi

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással 

speciális kezelés nélkül,
kor >= 18

015Fi

Érbetegségek 216Di

Diabeteses neuropathia 
Thiogamma kezelése 537Fi



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 11837

 
” 

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek
2230i

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év alatt
541A

Szem egyéb 
betegségei 074Ci

541G

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek
023B

Transzplantátum 
elégtelenség 9420

i

2

Kor < 18i I

300ASúlyos alultápláltság 
iniciális szaka i

Enyhe alultápláltság

Otthoni parenterális 
táplálás Kor < 8 300E

300BSúlyos alultápláltság i

300CMérsékelt alultápláltság i

300D

i i

9733Brachyterápia – 
intrakavitális kezelés i

Átmeneti ischemiás agyi 
keringészavar (TIA) 0160i

”
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A belügyminiszter 82/2022. (XII. 30.) BM rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 
ga)  alpontjában és x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
módosítása

1. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi szakmai vezető a következő feladatokat látja el:)
„c) segíti a  betegellátás koordinációját, együttműködik a  helyettesítések, ügyeleti beosztások kialakításában 
az állami mentőszolgálattal egyeztetve,”

2. §  Az R1. a következő 17/A–17/C. §-sal egészül ki:
„17/A.  § (1) Az  OKFŐ a  háziorvosi körzetek kialakítása során a  (2) és (3)  bekezdés szerinti ellátásbiztonsági és 
gazdaságossági szempontokat veszi figyelembe.
(2) A háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak
a) házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt,
b) felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt
el kell érnie.
(3) A háziorvosi körzetek kialakítása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a lakosság területi eloszlását, 
valamint azt az egyenlő területi elosztás és az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával kell elvégezni.
17/B.  § Az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Eatv.) 20.  § (2)  bekezdése 
szerinti határidő 60 nap.
17/C. § Az Eatv. 21. §-a szerinti időpont 2028. január 1.”

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat 
és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák közül legalább kettőben a részére irányadó 
progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt.
(2) Az  Eütv. 92/A.  § (2)  bekezdése szerinti vármegyei kórház az  alábbi szakmák közül legalább ötben a  részére 
irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást nyújt:
1. belgyógyászat
2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
3. gasztroenterológia
4. nefrológia
5. sebészet
6. szülészet-nőgyógyászat
7. csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. fül-orr-gégegyógyászat
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9. szemészet
10. bőr- és nemibeteg-ellátás
11. neurológia
12. stroke ellátás
13. ortopédia
14. traumatológia
15. urológia
16. klinikai onkológia
17. aneszteziológia
18. intenzív ellátás
19. pszichiátria
20. kardiológia
21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”

4. §  Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosítása

5. § (1) Az  egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R3.) 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti azonos telephelyű ügyeleti helyszíneket az  Országos Mentőszolgálat 
(a továbbiakban: OMSZ) határozza meg.”

 (2) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Központi ügyelet az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő 
alapellátási szintű sürgősségi ellátása, az  adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve, amelyet 
az  Országos Mentőszolgálat (a  továbbiakban: OMSZ) és a  területi kollegiális szakmai vezető közreműködésével 
az a városi kórház alakít ki, amelynek ellátási területéhez az adott járás tartozik.”

 (3) Az R3. 15. §-a a következő (8a)–(8d) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  OMSZ a  háziorvosi, házi gyermekorvosi részvételével működő ügyeletet hétköznap 16:00–22:00 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 08:00–14:00 óráig biztosítja. A  területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, 
házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó háziorvos, házi gyermekorvos az  ügyeleti szolgálatban – a  (8b) és 
(8c) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – havonta legfeljebb 2 alkalommal részt vesz. Az ügyelet helyszíne 
az OMSZ által a járás területén megjelölt ügyeleti helyszín.
(8b) A (8a) bekezdés szerinti ügyeleti ellátásban – a háziorvos, házi gyermekorvos ügyeleti idejében – a 16. § szerinti 
feladatokat a háziorvos, házi gyermekorvos által foglalkoztatott ápoló, gyermekápoló látja el.
(8c) A  területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó háziorvos, 
házi gyermekorvos a  (8a)  bekezdés szerinti ügyeleti ellátást helyettesítéssel is elláthatja. Helyettesítés esetén 
a  (8b)  bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy a  helyettesítő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat 
ápolója, gyermekápolója, asszisztense vesz részt az ügyeleti feladatokban.
(8d) Az  OMSZ által biztosított háziorvosi ügyelet hétköznap 22:00–08:00 óráig, hétvégén és ünnepnap  
14:00–08:00 óráig tart.”

6. §  Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § Az  egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 82/2022. (XII. 30.) BM rendelettel 
megállapított 15.  § (4a), (5), (8a)–(8d)  bekezdésében foglaltakat 2024. február 29-ig csak abban az  esetben kell 
alkalmazni, ha az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény és az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi 
CXXIII.  törvény értelmében az  OMSZ látja el az  egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátást, egyéb esetekben a 2022. december 31-én hatályos rendelkezések az irányadók.”

7. §  Az R3.
a) 15.  § (6)  bekezdésében az  „önkormányzattal, illetve intézményével” szövegrész helyébe az  „OMSZ-szal” 

szöveg,
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b) 18. § (2) bekezdésében az „Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ)” szövegrész helyébe az „OMSZ” 
szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 82/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

 1. Az  R2. 2.  melléklet „Központi ügyelet”, „Szakmakód: 4601” megjelölésű részében foglalt táblázatot megelőző 
rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Központi ügyeleti ellátás
Központi ügyelet: a  kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet 
lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott 
területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.”

 2. Az R2. 2. melléklet „Központi ügyelet”, „Szakmakód: 4601” megjelölésű részében foglalt táblázat „Személyi feltételek” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Személyi feltételek:  

1. Szakorvos / nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 ellátandó lakosságszámig

1

40 001–200 000 között ellátandó lakosságszám esetén +1

200 000 ellátandó lakosságszám felett
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos 
telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól 
mentesül

+1

2. Szakdolgozó  

Ápoló (OKJ) / körzeti ápoló / körzeti, közösségi szakápoló / felnőtt szakápoló / mentőápoló / diplomás 
ápoló / egyetemi okleveles ápoló / mentőtiszt 
200 000 ellátandó lakosságszám felett

1 + 1

3. Egyéb 
Gépkocsivezető

1

Az Országos Mentőszolgálat által biztosított ügyeleti időszakra vonatkozó személyi feltételek:  

1. Szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen vagy telefonos konzultáció útján 

1

2. Szakdolgozó  

a. mentőtiszt vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló 1 

b. ápoló (OKJ) / körzeti ápoló / körzeti, közösségi szakápoló / felnőtt szakápoló / mentőápoló / diplomás 
ápoló / egyetemi okleveles ápoló) érvényes PÁV I. vizsgával

1

”
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A belügyminiszter 83/2022. (XII. 30.) BM rendelete
a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (6)  bekezdés e) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) ATC csoport: a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 13. pontja szerinti csoport;
b) célcsoport: a  biztosítottak azon köre, akik részére – a  háziorvosi vagy fogorvosi szolgálat által – végzett 

gyógyító-megelőző tevékenység során egy adott indikátor értékelésre kerül a  Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által;

c) célérték: a  vizsgált időszakban az  adott indikátorban érintett szolgálatok legjobb eredményt elérő 
25%-ának és 50%-ának indikátortól függő legalacsonyabb vagy legmagasabb értéke, mely a  felnőtt és 
vegyes szolgálatok esetében megyénként, városnak és nem városnak minősülő kategóriánként, a  házi 
gyermekorvosi vagy gyermek fogorvosi szolgálatok esetében megyénként kerül meghatározásra valamennyi 
indikátor esetében;

d) háziorvosi vagy fogorvosi szolgáltató: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel 
rendelkező azon háziorvosi, fogorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató, amely a  NEAK-kal kötött érvényes 
finanszírozási szerződéssel rendelkezik, területi ellátási kötelezettséggel működik, és a háziorvosi szolgálatok 
esetében a bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 200 főt;

e) indikátor: a  háziorvosi és fogorvosi szolgálatok által végzett azon prevenciós, gyógyító, gondozási és 
gyógyszerrendelési tevékenységek mennyiségi mérőszáma, melyek alapján a  szolgáltató az  egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló  
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kr.) háziorvosi szolgálatok esetében  12/A.  §-a, illetve 
fogorvosi szolgálatok esetében 25/B. §-a szerinti díjazásban részesülhet.

2. Háziorvosi indikátorrendszer

2. § (1) A  NEAK a  háziorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét a  3.  §, valamint az  1.  melléklet szerinti 
indikátorok esetén indikátoronként havonta értékeli.

 (2) A háziorvosi szolgáltatók értékelése megyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:
a) Budapesten a  Kr. 8.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti felnőtt, illetve a  Kr. 8.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 

gyermek körzetben;
b) az a) pont szerinti kivétellel egyéb városban

ba) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felnőtt és vegyes körzetben együttesen, és
bb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben;

c) városnak nem minősülő településen
ca) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vegyes 

körzetben és
cb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben.

3. § (1) A  felnőtt és a  vegyes körzetek a  következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az  1.  mellékletben 
meghatározottak szerint:
a) influenza elleni védőoltásban részesült 60 év felettiek aránya,
b) népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves 

nők aránya,
c) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 évesek körében,
d) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 évesek körében,
e) szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásos betegek aránya,
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f ) lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a  magas vérnyomásos vagy diabéteszes 
betegek körében,

g) ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége,
h) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat,
i) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat,
j) antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében,
k) szűrővizsgálatok 65 év felett,
l) hyperuricaemia kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a  magas vérnyomásos vagy diabéteszes 

betegek körében.
 (2) A  gyermek körzetek a  következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az  1.  mellékletben meghatározottak 

szerint:
a) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 2–11 hónaposak körében,
b) anaemia szűrések aránya a 10–18 éves lányok esetében,
c) antibiotikumos kezelésben részesültek aránya,
d) colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves 

kor alattiak körében,
e) szűrővizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,
f ) kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében,
g) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 12–24 hónaposak körében,
h) szűrővizsgálatok végzésének aránya 5 éves korban,
i) vérzsír-tükör vizsgálat a túlsúlyos 18 év alattiak körében,
j) túlsúlyos 18 év alattiak gondozása.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, az  adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható 
pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A háziorvosi szolgálatok indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén 
kerül sor.

 (2) A célértékek minden indikátor esetében az 1. § c) bekezdése alapján kerülnek meghatározásra és a NEAK honlapján 
kerülnek közzétételre.

 (3) A  3.  § (1)  bekezdés, valamint (2)  bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári 
évre érvényesek, meghatározásuk a  tárgyévet megelőző, az  indikátor meghatározása szerinti időhossz járó- és 
fekvőbeteg-szakellátási adatai, a háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai, valamint a gyógyszer vényforgalmi 
adatok alapján történik.

5. § (1) A  3.  § (1)  bekezdés, valamint (2)  bekezdés szerinti indikátorokért az  1.  mellékletben szereplő pontszám kapható 
abban az esetben, ha egy adott indikátor esetén
a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 10 főt, és
b) a háziorvosi szolgálat megfelel a NEAK honlapján kihirdetett célértéknek.

 (2) Ha az adott háziorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 90%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, 
felnőtt és vegyes praxisok esetén 2 pontban, gyermek praxisok esetén 2,4 pontban részesül.

 (3) Ha az adott háziorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 80%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, 
felnőtt és vegyes praxisok esetén 1 pontban, gyermek praxisok esetén 1,2 pontban részesül.

 (4) Abban az  esetben, ha az  (1)  bekezdés alapján számított pontérték és a  (2)  bekezdés alapján számított pontérték 
eltér, úgy a pontérték meghatározásnál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.

 (5) Az  adott megyében, illetve a  főváros kerületeiben az  egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok 
összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett 
összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban.

3. Fogorvosi indikátorrendszer

6. § (1) A  NEAK a  fogorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét jelen alcímben meghatározott, indikátor alapú 
kódrendszer szerint értékeli.

 (2) A NEAK a fogorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét a 7. §, valamint a 2. melléklet szerinti indikátorok 
esetén indikátoronként havonta értékeli.
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 (3) A fogorvosi szolgálatok értékelése megyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:
a) a városokban

aa) a felnőtt és vegyes körzetben együttesen és
ab) a gyermek körzetekben;

b) városnak nem minősülő településen
ba) a felnőtt, illetve a vegyes körzetben és
bb) a gyermek körzetekben.

7. § (1) A  felnőtt és a  vegyes körzetek a  következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre a  2.  mellékletben 
meghatározottak szerint:
a) tömést követő gyökérkezelés,
b) tömést követő fogeltávolítás,
c) fogkő eltávolítás,
d) fogorvosi szűrővizsgálat az ellátottak körében.

 (2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre a 2. mellékletben meghatározottak szerint:
a) tömést követő gyökérkezelés,
b) tömést követő fogeltávolítás,
c) barázdazárás,
d) fogorvosi szűrővizsgálat az ellátottak körében.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, az  adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható 
pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A fogorvosi indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.
 (2) A  célértékek minden indikátor esetében az  1. § c)  pontja alapján kerülnek kiszámításra és a  NEAK honlapján 

kerülnek közzétételre.
 (3) Indikátoronként a 2. mellékletben szereplő pontszám kapható.
 (4) A  7.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, 

meghatározásuk a  tárgyévet megelőző, az  indikátor meghatározása szerinti időtartam fogorvosi adatai alapján 
történik.

 (5) Ha az adott fogorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 90%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, 
2 pontban részesül.

 (6) Ha az adott fogorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén eléri a 80%-os arányt, a célérték figyelembevétele nélkül, 
1 pontban részesül.

 (7) Abban az  esetben, ha a  (3)  bekezdés és az  (5)–(6)  bekezdés alapján számított pontérték eltér, úgy a  pontérték 
meghatározásnál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.

 (8) Az adott megyében, illetve a főváros kerületeiben az egyes fogorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok összeadódnak, 
és a rendelkezésre álló keretösszegből a fogorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett összpontszámuk 
arányában részesülnek díjazásban.

4. Záró rendelkezések

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

10. §  Hatályát veszti a  háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Felnőtt és vegyes háziorvosi körzet indikátorai

 1.  Influenza elleni védőoltás indikátor (HSZI%)
1.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és a feletti biztosítottak
1.2.  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és az a  feletti biztosítottak közül azok aránya, 

akik influenza elleni védőoltást kaptak a megelőző 12 hónapon belül. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak 
egyszer kerülhet figyelembevételre.

1.3.  Számítás: HSZI% = HSZI / BB60+ * 100
 HSZI%: a praxis TAJ körében influenza védőoltásban részesültek aránya a megelőző 12 hónapban
 HSZI: a megelőző 12 hónapban influenza elleni védőoltásban részesült 60 éves és az a feletti bejelentkezett 

biztosítottak száma
 BB60+: összes 60 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
1.4.  Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok)
1.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 2.  Népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a  megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők 
aránya (NSZm%)
2.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők
2.2.  Jelentése: Az  adott hónapban a  háziorvoshoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők közül azok aránya, akik 

a  tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt. Egy TAJ a  24 hónap alatt egyszer 
vehető figyelembe.

2.3.  Számítás: NSZm% = NSZm / BB45-65 * 100
 NSZm%: a  praxis TAJ körében népegészségügyi célú szervezett emlőszűrésen (mammográfia) részt vettek 

aránya
 NSZm: az  adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők közül a  megelőző 24 hónapban 

szűrésen részt vettek
 BB45-65: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők száma
2.4.  Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
2.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 3.  Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 éves korosztályban (HSZGH1%)
3.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak közül azok aránya, 

akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a  C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó 
gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt 
csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

3.3.  Számítás: HSZGH1% = HSZGH1 / BB40-54 * 100
 HSZGH1%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya
 HSZGH1: az  adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak száma, akik 

a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki
 BB40-54: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak
3.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 4.  Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 éves korosztályban (HSZGH2%)
4.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok aránya, 

akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a  C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó 
gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt 
csak egyszer kerül figyelembevételre.

4.3.  Számítás: HSZGH2% = HSZGH2 / BB55-69 * 100
 HSZGH2%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya
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 HSZGH2: az  adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok, akik 
a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki

 BB55-69: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak
4.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
4.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 5.  Szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenvedő betegek aránya (HSZGH3%)
5.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak
5.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő betegek közül azok 

aránya, akik a  megelőző 12 hónapban legalább egyszer jártak laboratóriumban szérum kreatininszint 
meghatározáson. Magas vérnyomásos betegnek minősül, aki magas vérnyomás kezelésére szolgáló, 
a  C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltott ki legalább 4 alkalommal 
a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

5.3.  Számítás: HSZGH3% = HSZGH3 / BBhyp * 100
 HSZGH3%: a  praxis TAJ körében magas vérnyomásban szenvedő betegek közül a  szérum kreatininszint 

meghatározáson részt vettek aránya
 HSZGH3: a  megelőző 12 hónapban legalább egyszer szérum kreatininszint meghatározáson részt vett, 

a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos betegek száma
 BBhyp: a  megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert kiváltó, a  háziorvosi 

szolgáltatóhoz bejelentkezett betegek száma
5.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok és járóbeteg-szakellátás adatok
5.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 6. Lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek 
körében (HSZL%)
6.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek
6.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő 

biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban lipidanyagcsere kapcsán végzett 
vizsgálaton vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer 
váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban 
szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt 
csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

6.3.  Számítás: HSZL% = HSZL / BBdm-hyp * 100
 HSZL%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül lipidanyagcsere 

kapcsán végzett vizsgálton részt vettek aránya
 HSZL: lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton részt vett, a  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 

biztosítottak száma
 BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők 

száma
6.4.  Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 7.  Ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége (béta-blokkoló) (HSZGI%)
7.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett azon biztosítottak, akik acut myocardialis infarctuson 

(AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átestek.
7.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.)  

és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átesett biztosítottak közül 
azok aránya, akik béta-blokkolót (ATC: C07) váltottak ki legalább 4 alkalommal a  tárgyhónapot megelőző  
12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

7.3.  Számítás: HSZGI% = HSZGI / BBi * 100
 HSZGI%: a praxis TAJ körében ischaemiás szívbetegek közül a rendszeresen béta-blokkolót szedők aránya
 HSZGI: a  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a  megelőző 12 hónapban legalább négyszer 

béta-blokkolót kiváltók száma
 BBi: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett ischaemiás szívbetegek száma
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7.4.  Adatforrás: fekvőbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
7.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 8.  Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat (HSZD1%)
8.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó 

biztosítottak
8.2.  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert 

kiváltók közül azok aránya, akik haemoglobin A1C meghatározáson voltak a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ 
a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

8.3.  Számítás: HSZD1% = HSZD1 / BBD * 100
 HSZD1%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
 HSZD1: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer haemoglobin 

A1C meghatározáson megjelentek
 BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú 

gyógyszer kiváltók száma
8.4.  Adatforrás: laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
8.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 9.  Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat (HSZD3%)
9.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó 

biztosítottak
9.2.  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert 

kiváltók közül azok, akik mikroalbumin vizsgálaton megjelentek a  megelőző 12 hónapban. Egy TAJ 
a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

9.3. Számítás: HSZD3% = HSZD2 / BBD * 100
 HSZD3%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya
 HSZD3: a  BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a  megelőző 12 hónapban mikroalbumin vizsgálaton 

megjelentek
 BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú 

gyógyszert kiváltók száma
9.4.  Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
9.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 10.  Antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében (HSZA18+%)
10.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak
10.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a  tárgyhónapot megelőző  

12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve a kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját háziorvosa 
írt fel.

10.3.  Számítás: HSZA18+% = HSZA18+ / BB18+ * 100
 HSZA18+%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 18 éves és idősebb biztosítottak között
 HSZA18+: a 18 éves és idősebb, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot 

megelőző 12 hónapban kiváltott, saját háziorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített 
átlagos száma

 BB18+: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak száma
10.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
10.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 11.  Szűrővizsgálatok 65 év felett (HSZS65+%)
11.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és a feletti biztosítottak
11.2.  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és az a  feletti biztosítottak közül azok aránya, 

akik kardiovaszkuláris szűrésben részesültek a  megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt 
csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

11.3. Számítás: HSZS65+% = HSZS65+ / BB65+ * 100
 HSZS65+%: a praxis TAJ körében kardiovaszkuláris szűrésben részesültek aránya a megelőző 12 hónapban
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 HSZS65+: a  megelőző 12 hónapban kardiovaszkuláris szűrésben részesült 65 éves és az  a  feletti 
bejelentkezett biztosítottak száma

 BB65+: összes 65éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
11.4.  Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
11.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 12.  Hyperuricaemia szűrések aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZHY%)
12.1.  Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek
12.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő 

biztosítottak közül azok aránya, akik a  tárgyhónapot megelőző 12 hónapban hyperuricaemia szűrésen 
vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a  megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott 
ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő 
betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer 
kerülhet figyelembevételre.

12.3.  Számítás: HSZHY% = HSZHY / BBdm-hyp * 100
 HSZHY%: a  praxis TAJ körében a  diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül 

hyperuricaemia szűrésen részt vettek aránya
 HSZHY: hyperuricaemia szűrésen részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma
 BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők 

száma
12.4.  Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboradatok, gyógyszer vényforgalmi adatok
12.5.  Pontszám: 1 vagy 2

II. Gyermek körzet indikátorai

 1.  Meningococcus védőoltás (HSZM1%)
1.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek
1.2.  Jelentése: A  házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek közül azok aránya, 

akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer 
kerülhet figyelembevételre.

1.3.  Számítás: HSZM1% = HSZM1/BB2 * 100
 HSZM1%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya
 HSZM1: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 12 hónapban meningococcus elleni 

védőoltásban részesültek
 BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 2–11 hónapos biztosított
1.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO 

adatsorok) (OENO kódja: 43594)
1.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 2.  Anaemia szűrés a 10–18 éves lányok körében (HSZV10-18%) [3. § (2) bekezdés c) pontja]
2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 év közötti lányok
2.2.  Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lányok közül az anaemia szűrésben 

részesültek aránya. 3.3. Számítás:
 HSZV10-18% = HSZV10-18 / BB10-18 * 100
 HSZV10-18%: a praxis TAJ körében anaemia szűrés aránya a 10–18 éves lányok között
 HSZV10-18: a  házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak közül azok 

száma, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban legalább egyszer anaemia szűrésen vettek részt
 BB10-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak
2.3.  Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok
2.4.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4
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 3.  Antibiotikumos kezelés gyakorisága (HSZA0-18%)
3.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
3.2.  Jelentése: A  házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a  tárgyhónapot megelőző 

12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve azon kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a  saját házi 
gyermekorvosuk írt fel. Cél az indikátor értékének csökkenése.

3.3.  Számítás:
 HSZA0-18% = HSZA0-18 / BB0-18 * 100
 HSZA0-18%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 0–18 éves korúak között
 HSZA0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak által a  tárgyhónapot 

megelőző 12 hónapban kiváltott, a saját házi gyermekorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra 
vetített átlagos száma

 BB0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak
3.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
3.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 4.  Colecalciferol belsőleges oldatos csepp adása (HSZCI%)
4.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek
4.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol 

belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a  gyermeket 
tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a részére a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak 
ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában.

4.3.  Számítás:
 HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100
 HSZCI%: Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves 

kor közötti biztosítottak között
 HSZCI: az  adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek 

a  részére legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú 
készítményt a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban

 BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított
4.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
4.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 5.  Szűrővizsgálatok végzése 6 éves kor alatt (HSZSZ%)
5.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek
5.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél 

– a  kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a  szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által 
elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.

5.3.  Számítás:
 HSZSZ% = HSZSZ/BB6 * 100
 HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szűrővizsgálatokon átesettek aránya
 HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szűrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma
 BB6: 6 éves kor alatti biztosítottak száma
5.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szűrés 

adatsorok)
5.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 6.  Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya (HSZSZCS%)
6.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek
6.2.  Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél 

a megelőző 6 hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.
6.3.  Számítás: HSZSZCS% = HSZSZCS/BB * 100
 HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya
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 HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a  megelőző 6 
hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.

 BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma
6.4.  Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
6.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 7.  Szűrővizsgálatok végzése 5 éves korban (HSZSZ5%)
7.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves gyermekek
7.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves korú gyermekek közül azok aránya, akiknél  

– a  kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a  szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által 
elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.

7.3. Számítás: HSZSZ5% = HSZSZ5/BB5 * 100
 HSZSZ5%: 5 éves korú bejelentkezett biztosítottak
 HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 5 éves azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 12 hónapban legalább 

egy alkalommal szűrési tevékenységet végeztek.
 BB5: 5 éves bejelentkezett biztosítottak száma
7.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
7.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 8.  Vérzsír-tükör vizsgálat (HSZVZS%)
8.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek
8.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek közül azok aránya, akiknél 

a vérzsír-tükör vizsgálat megtörtént a megelőző 12 hónapban.
8.3.  Számítás: HSZVZS% = HSZVZS/BBT * 100
 HSZVZS%: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya, akiknél legalább 1 vérzsír-tükör 

vizsgálatot végeztek az elmúlt 12 hónapban
 HSZVZS: háziorvosi szolgálat túlsúlyos azon biztosítottainak száma, akiknél a  megelőző 12 hónapban 

legalább egy alkalommal vérzsír-tükör vizsgálatot végeztek.
 BBT: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak száma
8.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai és járóbeteg szakellátás adatai
8.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 9.  Túlsúlyos gyermekek gondozása (HSZTG%)
9.1.  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek
9.2.  Jelentése: A  háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett túlsúlyos gyermekek közül azok aránya, akik legalább  

4 alkalommal megjelentek a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban.
9.3.  Számítás: HSZTG% = HSZTG/BBT * 100
 HSZTG%: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya, akik legalább 4 alkalommal megjelentek 

a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban
 HSZTG: háziorvosi szolgálat túlsúlyos azon biztosítottainak száma, akik legalább 4 alkalommal megjelentek 

a háziorvosnál a megelőző 12 hónapban
 BBT: túlsúlyos bejelentkezett biztosítottak száma
9.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai
9.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

 10.  Meningococcus védőoltás (HSZM2%)
10.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek
10.2.  Jelentése: A  házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek közül azok aránya, 

akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer 
kerülhet figyelembevételre.

 10.3. * Számítás:
 HSZM% = HSZM/BB2 * 100
 HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya
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 HSZM: a  BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a  megelőző 12 hónapban meningococcus elleni 
védőoltásban részesültek

 BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 12–24 hónapos biztosított
10.4.  Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO 

adatsorok) (OENO kódja: 43594)
10.5.  Pontszám: 1,2 vagy 2,4

2. melléklet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Felnőtt és vegyes fogorvosi körzet indikátorai

 1.  Tömést követő gyökérkezelés (FOGGY%)
1.1.  Célcsoport: A fogorvosnál 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
1.2.  Jelentése: A  fogorvosi szolgálatnál 24 hónappal korábban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik 

gyökérkezelésben részesültek a megelőző 24 hónapban.
1.3.  Számítás:
 FOGGY% = FOGGY / BT * 100
 FOGGY%: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek aránya a megelőző 24 hónapban
 FOGGY: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek száma a megelőző 24 hónapban
 BT: 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
1.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
1.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 2.  Tömést követő fogeltávolítás (FOGELT%)
2.1.  Célcsoport: A fogorvosnál 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
2.2.  Jelentése: A  fogorvosi szolgálatnál 24 hónappal korábban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik 

fogeltávolításban részesültek a megelőző 24 hónapban.
2.3.  Számítás:
 FOGELT% = FOGELT / BT * 100
 FOGELT%: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek aránya a megelőző 24 hónapban
 FOGELT: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek száma a megelőző 24 hónapban
 BT: 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
2.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
2.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 3.  Fogkő eltávolítás (FOGKO%)
3.1.  Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott biztosítottak száma
3.2.  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogkőeltávolításban 

részesültek.
3.3. Számítás:
 FOGKO% = FOGKO / BE * 100
 FOGKO%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogkőeltávolításban 

részesültek
 FOGKO: A  fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogkőeltávolításban 

részesültek
 BE: adott hónapban ellátott biztosítottak száma
3.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
3.5.  Pontszám: 1 vagy 2
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 4.  Szűrővizsgálatok végzése 18 év felett (FOGSZ%)
4.1.  Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott 18 év feletti biztosítottak száma
4.2.  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek.
4.3. Számítás:
 FOGSZ% = FOGSZ / BE * 100
 FOGSZ%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek
 FOGSZ: A  fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek
 BE: adott hónapban ellátott 18 feletti biztosítottak száma
4.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
4.5.  Pontszám: 1 vagy 2

II. Gyermek fogorvosi körzet indikátorai

 1.  Tömést követő gyökérkezelés (FOGGY%)
1.1.  Célcsoport: A fogorvosnál 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
1.2.  Jelentése: A  fogorvosi szolgálatnál 24 hónappal korábban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik 

gyökérkezelésben részesültek a megelőző 24 hónapban.
1.3.  Számítás:
 FOGGY% = FOGGY / BT * 100
 FOGGY%: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek aránya a megelőző 24 hónapban
 FOGGY: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek száma a megelőző 24 hónapban
 BT: 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
1.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
1.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 2.  Tömést követő fogeltávolítás (FOGELT%)
2.1.  Célcsoport: A fogorvosnál 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
2.2.  Jelentése: A  fogorvosi szolgálatnál 24 hónappal korábban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik 

fogeltávolításban részesültek a megelőző 24 hónapban.
2.3.  Számítás: FOGELT% = FOGELT / BT * 100
 FOGELT%: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek aránya a megelőző 24 hónapban
 FOGELT: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek száma a megelőző 24 hónapban
 BT: 24 hónappal korábban töméssel ellátott biztosítottak száma
2.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
2.5.  Pontszám: 1 vagy 2

 3.  Barázdazárás (FOGBA%)
3.1.  Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott 18 év alatti biztosítottak száma
3.2.  Jelentése: A  fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akiknél barázdazárás 

történt.
3.3.  Számítás:
 FOGBA% = FOGBA / BE * 100
 FOGBA%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogkőeltávolításban 

részesültek
 FOGBA: A  fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogkőeltávolításban 

részesültek
 BE: adott hónapban ellátott biztosítottak száma
3.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
3.5.  Pontszám: 1 vagy 2
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 4.  Szűrővizsgálatok végzése (FOGSZ%)
4.1.  Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott 18 év alatti biztosítottak száma
4.2.  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek.
4.3.  Számítás:
 FOGSZ% = FOGSZ / BE * 100
 FOGSZ%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek
 FOGSZ: A  fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogorvosi szűrésben 

részesültek
 BE: adott hónapban ellátott 18 év alatti biztosítottak száma
4.4.  Adatforrás: fogorvosi jelentések
4.5.  Pontszám: 1 vagy 2

A gazdaságfejlesztési miniszter 26/2022. (XII. 30.) GFM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 29.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt 
központi kezelésű kiadási előirányzatokra (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1.  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

 2.  csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás,

 3.  diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
 4.  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
 5.  elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 

előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
 6.  elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
 7.  hátrányos helyzetű munkavállaló: az  EUMSZ 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

 8.  hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,
 9.  hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, 

ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,
10.  képzési támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31. cikke szerinti támogatás,
11.  létesítménytámogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 55. cikke szerinti működési 

támogatás,
12.  megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
13.  mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
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14.  mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
15.  mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
16.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,
17.  válságtámogatás: „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben 

a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági 
közlemény (a továbbiakban: válságközlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatás.

 (2) Az  (1)  bekezdés 9.  pontja szerinti ellenszolgáltatást úgy kell megállapítani, hogy az  ellenszolgáltatás meghaladja 
a  részvételi költségeket, és elérje a  sportoló jövedelmének legalább 50%-át, függetlenül attól, hogy a  sportoló 
és az  érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül 
ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.

3. §  Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §  A Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott 
vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 
alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
társaságok forrásjuttatásai jogcím és a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. A GFM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 3. A  GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok 
forrásjuttatásai jogcímcsoport terhére csekély összegű támogatás, képzési támogatás, válságtámogatás valamint 
létesítménytámogatás nyújtható.

5. § (1) Nem ítélhető meg létesítménytámogatás és képzési támogatás
a) azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget, vagy
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, 

de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került.
 (2) Nem ítélhető meg

a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és 
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a létesítménytámogatás és a csekély 
összegű támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a létesítménytámogatás és a csekély összegű támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás exporttal kapcsolatos 
tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru 
használatától teszik függővé,

f ) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás olyan feltétellel, amely az  európai 
uniós jog megsértését eredményezi, és

g) a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i  
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére képzési támogatás és 
létesítménytámogatás.

6. § (1) A  képzési támogatás és a  létesítménytámogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási 
kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre csekély összegű támogatás 
nyújtható.

 (3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti állami támogatás 
abban az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (4) Az  e  rendelet szerinti állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (5) Az  egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós 
állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (6) Azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatás bármely egyéb, azonosítható 
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező állami támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

 (7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni.

 (8) A több részletben kifizetett létesítménytámogatást, képzési támogatást és csekély összegű támogatást a támogatási 
döntés időpontja szerinti értékre kell a diszkont kamatláb alkalmazásával diszkontálni.

7. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha az állami támogatás összege
a) a képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  létesítménytámogatás esetén létesítményenként évente meghaladja a  2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget.
 (2) A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 

9.  cikke szerinti közzététel céljából a  létesítménytámogatás esetén az  500 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó egyedi támogatásról.

 (3) A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
9. cikke szerinti közzététel céljából, amennyiben a képzési támogatás
a) az  Atr. 2.  § 5b.  pontja szerinti elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén meghaladja 

a 60 000 eurónak,
b) az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás esetén meghaladja 30 000 eurónak,
c) egyéb tevékenység támogatása esetén meghaladja az 500 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az  adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok 
közzétételére az Atr. 18/A–18/D. §-át kell alkalmazni.

 (5) E  rendelet alapján a  képzési támogatás, a  létesítménytámogatás és a  csekély összegű támogatás esetén 
2024. június 30-ig, válságtámogatás esetén 2023. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.

8. § (1) A képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 
esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A képzési támogatás keretében elszámolható

a) az  oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az  oktatók és a  képzésben részt vevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 
(különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, az eszközök 
és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
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c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek – így különösen 

az  adminisztrációs költségek, a  bérleti díj, a  rezsi költségek – azokra az  órákra vonatkozóan, amikor 
a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen, és

e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható képzési támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint 

támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

9. § (1) A létesítménytámogatás működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.
 (2) A támogatott sportlétesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő 

megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
 (3) A  támogatott sportlétesítményhez a  felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell 

hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt 
kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

 (4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A  sportlétesítményt az  éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr 
sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

 (5) Ha a  támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a  hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

10. § (1) A létesítménytámogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
 (2) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (2)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (4) A  2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó létesítménytámogatás esetén a  támogatás összege 

az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy 
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

11. § (1) A  létesítménytámogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
működési költség – így különösen az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, 
az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség – számolható el.

 (2) A  létesítménytámogatás esetén az  értékcsökkenés és a  finanszírozási költségek olyan mértékben nem 
számolhatóak  el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással 
érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

12. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja 
meg a  200  000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a  100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  csekély összegű támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző 
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A  csekély összegű támogatás a  csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  EUMSZ 107. és 108.  cikkének 
az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
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halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

13. § (1) A válságtámogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a válságközlemény 
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  13–16.  § szerinti támogatási jogcímet jóváhagyó európai bizottsági 
határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai 
hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.

 (2) A válságtámogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a hitel és tőke 
formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértékét vagy a  tőke teljes összegét kell figyelembe venni 
a 14. § (1)–(3) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.

 (3) A hitel formájában nyújtott válságtámogatás más, a (2) bekezdésben meghatározott támogatási formává alakítható 
2024. június 30-ig úgy, hogy az  átalakított támogatás összegét az  átalakításkor nem kell újból figyelembe 
venni a  14.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a  kedvezményezettnek a  14–16.  § egyéb 
feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.

 (4) Nem részesülhet válságtámogatásban a válságközlemény 8–18. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  válságközlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna 
elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem 
részesülhet válságtámogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, 
valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

 (5) Nem nyújtható válságtámogatás a  (4)  bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott 
tevékenységhez, ha a válságtámogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.

 (6) A  válságtámogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét 
áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.

 (7) Nem nyújtható válságtámogatás az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, 
ha a válságtámogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

 (8) Nem nyújtható válságtámogatás a  halászati és az  akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a  támogatás 
a 717/2014/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.

14. § (1) A  válságtámogatás támogatástartalma a  válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2)–(3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott válságtámogatás támogatástartalma a  válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja 
meg a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen nyújtott 
válságtámogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 000 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A  (2) és (3)  bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes 
maximális támogatástartalom vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
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 (5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára az (1) bekezdés 
szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható válságtámogatás, ha a  támogatás mértéke nem függ 
a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a  támogatás 
mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek 
ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

 (6) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
válságtámogatás mértéke az  (5)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

15. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  válságtámogatás abban az  esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg 
túllépéséhez.

 (2) Ha a  válságtámogatás mellett a  kedvezményezett az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti rendeletekben meghatározott 
csekély összegű támogatásban is részesül, az  igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás 
nem csökkenti a  válságtámogatás 14.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a  válságtámogatás 
mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű 
támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a válságtámogatás 14. § (1)–(3) bekezdése szerinti 
legmagasabb mértékének túllépéséhez.

 (3) A  válságtámogatás akkor halmozható az  EUMSZ 107.  cikk (2)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatással, 
ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

 (4) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a válságtámogatás nem halmozható az „A gazdaságnak 
a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keret módosítása” című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági közleménnyel 
módosított, az  „A gazdaságnak a  jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az  EUMSZ 107. és 108.  cikkének 
a  rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a  tagállamokhoz címzett bizottsági 
közlemény mellékletének módosítása” című, 2021. november 24-i, 2021/C 473/01 számú európai bizottsági 
közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.

16. § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az  állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  válságtámogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

 (2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a  megelőző évben nyújtott válságtámogatásokról az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére.

 (3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  válságtámogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.

 (4) A  válságközlemény 81.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.

17. §  Az előirányzatok vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az  adott 
előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

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

19. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §  E rendelet
a) 8–11. §-a a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31. és 55. cikke,
b) 12. §-a az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
c) 13–16. §-a a válságközlemény 2.1. szakasza
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hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

21. §  Hatályát veszti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
felhasználásáról szóló 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 26/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

22.12.30

A B C D E F G H I J K L M N O

1. Áht. 
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím-

csoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 
módja

Támogatási 
előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés 

határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete

2. 379906
3. 278290
4. 358939

5. 329639    
Ingatlan beruházások, 
ingatlan és egyéb eszközök 
vásárlása

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. ingatlanoknak, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogoknak (így különösen a földhasználati 
jogoknak, bányászati jognak) az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján 
történő megvásárlására (így különösen a vételárra, ideértve a kártalanítási kiadásokat is, amennyiben azzal 
az MNV Zrt. ingatlan vételárát fizeti meg) és létesítésére;
2. részben vagy egészben az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában álló ingatlanoknak 
az MNV Zrt. vagy az MNV Zrt.-vel az állami vagyonjogi jogszabályokra figyelemmel ingatlanhasználati jogviszonyban 
állók útján (központi költségvetési szervi közreműködő kivételével)  történő felújítására és beruházására, így különösen 
az előkészítési és megvalósítási fázisok kifizetéseire (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői 
jellegű és a régészeti munkák, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök 
beszerzésének kiadásait);
3. az állam tulajdonában és nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanoknak – külön döntés alapján 
– az MNV Zrt. útján történő felújítására és beruházására, így különösen az előkészítési és megvalósítási fázisok 
kifizetéseire (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák, valamint 
az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök beszerzésének kiadásait);
4. központi költségvetési szerveknek nem minősülő egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
ingatlanokon az egyéb vagyonkezelők saját forrásaiból megvalósított beruházásainak elszámolására;
5. az állami vagyon nyilvántartásával kapcsolatos informatikai rendszerek továbbfejlesztésének kiadásaira;
6. az ingatlannak nem minősülő egyéb tárgyi eszközöknek, immateriális javaknak és készleteknek az MNV Zrt. útján 
az állam javára történő megszerzéséhez kötődő kiadásokra, így különösen gépek, berendezések, szoftverek, licenszek, 
műkincsek és tenyészállatok vételárára, valamint a kapcsolódó egyes követelésvásárlások ráfordításaira, továbbá az 
olyan kártalanítási kiadásokra, amelyekkel az MNV Zrt. az ingóság vételárát fizet meg.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással 
és felújítással, 

termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével 

érintett szerződéses partnerek. 
 -  -

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján szállítói számlák, számviteli 

bizonylatok, kötelezettségek 
kiegyenlítése.  -  - MNV Zrt.  -  -

6. 278412    Ingatlanok fenntartása és 
őrzése

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára 
bérelt vagy használatba vett ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával (ideértve az érintett 
ingatlanokra nem aktiválható javítási, állagmegóvási ráfordításokat) kapcsolatos kifizetésekre;
2. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára 
bérelt vagy használatba vett ingatlanok, továbbá egyéb vagyonelemek vagyon- és őrzésvédelmére, illetve
 a vagyonvédelmet szolgáló biztonságtechnikai eszközök kihelyezésére, távfelügyeletére, üzemeltetésére és 
karbantartására.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek.  -  -

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján szállítói számlák, számviteli 

bizonylatok, kötelezettségek 
kiegyenlítése.

 -  - MNV Zrt.  -  -

7. 391739
Központi költségvetési 
szervek elhelyezésével 
kapcsolatos bérleti díjak

Az előirányzat biztosítja a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek elhelyezésével 
kapcsolatosan elszámolt kiadások (különösen bérleti díjak, üzemeltetési költségek, közüzemi díjak, bérelt ingatlanokon 
végzett beruházások, felújítások, karbantartások kiadásai) fedezetét.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 

továbbiakban: NAV).

- -

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján szállítói számlák, számviteli 

bizonylatok, kötelezettségek 
kiegyenlítése.

 - MNV Zrt.  -  -

8. 358940

9. 296335    
Az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó 
társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. gazdasági társaságnak az MNV Zrt. által az állam javára történő alapítására, részesedésének megszerzésére;
2. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetésének 
finanszírozására;
3. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására;
4. a tulajdonosi kölcsönök tekintetében
a) az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegének a visszafizetés 
elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – 
időpontjában történő
b) az MNV Zrt. nyilvántartásaiba jogutódlással vagy átadás-átvétellel bekerülő – a nyilvántartásba vétel időpontjában 
meglévő – tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegeinek
c) a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök
elszámolására.
Az 1. pont szerinti cél kiadásainak elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök 
között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett 
szerződéses partnerek.

Az állam tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok.

Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) szerinti, 

az állami vagyon 
felügyeletéért felelős 

miniszter jóváhagyása 
esetén a támogatási 

szerződésben/támogatói 
okiratban foglaltaknak 

megfelelően.

Előleg 
nyújtása 

lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés 

jogcímen.
Tulajdonosi támogatás esetén 

egyösszegben vagy részletekben, 
teljesítés- vagy időarányosan.

Tulajdonosi 
támogatás esetén 

a támogatási 
szerződésben/  

támogatói 
okiratban 

foglaltaknak 
megfelelően. 
Pótbefizetés 

esetén 
a szerződés 

szerint.

Az államháztartásról 
szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet
 (a továbbiakban: Ávr.) 

84. § (2) bekezdése 
szerinti lehetséges 

biztosítékok 
(a továbbiakban: 

Ávr. szerinti lehetséges 
biztosítékok).

MNV Zrt. -  -

10. 296391    Az MNV Zrt. működésének 
támogatása Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.  MNV Zrt.  -  -

A kifizetést a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: MÁK) havonta, egyenlő 

részletekben utalja.
 -  - -  -

11. 278578

12. 278501

   

Az állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok 
finanszírozása

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek  (ideértve a környezeti 
kármentesítési beruházásokat is) teljesítését hatósági kötelezés, jogszabály, vagy kormányhatározat alapján az állam 
felelősségvállalási körén belül a MNV Zrt. feladatkörébe tartozó környezeti kármentesítési, kárelhárítási feladatok 
ellátását és lebonyolítását szolgálja, ideértve valamennyi kiadást, amely közvetve vagy közvetlenül a környezetvédelmi 
feladatok ellátásához kapcsolódik. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket 
éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek, 

többségi állami tulajdonban 
álló gazdasági társaságok.

Támogatási  szerződés

Előleg 
nyújtása 

lehetséges

Támogatás esetén egy összegben vagy 
részletekben, idő- vagy 

teljesítésarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok 

alapján szállítói számlák, egyéb 
számviteli bizonylatok, kötelezettségek 

kiegyenlítése. 
Hatósági kötelezés alapján.

 -
Az Ávr. szerinti 

lehetséges 
biztosítékok.

MNV Zrt. -  -

13. 278523  

  

Az államot korábbi tulajdonosi 
döntéseihez kapcsolódóan 
terhelő egyéb kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként megállapodás, szerződés vagy bírósági döntés 
alapján terhelő fizetési kötelezettségekre, így különösen
a) jótállásból, szavatosságból, kezesi vagy konszernfelelősségből eredő kiadásokra,
b) egyéb szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos helytállási típusú kiadásokra,
c) bírósági döntésben meghatározott kifizetendő összegekre, az azokhoz kötődően megítélt perköltségek (ide nem értve 
a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó perköltségeket), kamatok és eljárási díjak kifizetésére, ideértve az igazságügyi 
szolgáltatási költségekre fordított kiadásokat is;
2. az államot kárpótlási jegyek életjáradékra váltásából adódóan, jogszabályok által előírtan terhelő kiadásokra.

Az elismert, jogos követeléssel 
rendelkező üzleti partnerek, 
megállapodás, szerződés 

kedvezményezettje.
A bírósági döntésben megjelölt 

jogosult, hatóságok, hivatali 
szervezetek.

MÁK.

 -  - Megállapodás vagy szerződés szerint.
Bírósági kötelezés alapján.  -  - MNV Zrt. -  -

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
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14. 282045

   

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos általános forgalmi adó 
fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt az MNV Zrt. saját vagyona és 
a GFM tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó előirányzatokat érintő tételeinek elszámolási egyenlegéből 
meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, e vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint 
a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő, az átadó félnek megtérített általános forgalmi adó 
fizetési kötelezettséget.

 NAV, MNV Zrt. mint gazdasági 
társaság. Térítésmentes 

átadás-átvétellel érintett jogi 
személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági 

társaság.

 -  -

Általános forgalmi adó bevallás alapján 
a NAV és az MNV Zrt. mint gazdasági 

társaság felé történő rendezés
 (az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona, 

valamint a GFM tulajdonosi ügyletei 
tekintetében a külön jogszabályban 

meghatározott segítő szervi 
minőségében végzett tevékenység 

közötti rendezés).
Térítésmentes átadás-átvétel esetén 

számla, vagy számlát helyettesítő okirat
 a jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság felé.

 -  - MNV Zrt. -  -

15. 303280

   

Európai Uniós pályázatokhoz 
forrás biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes 
támogatási összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., 
valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok esetében az önrész biztosítása támogatás formájában valósul meg. A 100%-os intenzitású európai uniós 
projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli 
visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani.

A pályázattal érintett 
szerződéses partnerek, az 

állam tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok.

Támogatási 
szerződés/támogatói okirat.

Előleg 
nyújtása 

lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján szállítói számlák, számviteli 

bizonylatok, kötelezettségek 
kiegyenlítése.

Támogatás esetén egyösszegben vagy 
részletekben, teljesítés- vagy 

időarányosan.

Támogatási 
szerződésben/  

támogatói 
okiratban 

foglaltaknak 
megfelelően.

Az Ávr. szerinti 
lehetséges 

biztosítékok.
MNV Zrt. -  -

16. 278434

   

Egyéb vagyonkezelési 
kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosok részére történő visszaszolgáltatásával, 
restitúciójával kapcsolatos tulajdonjogi vizsgálattal összefüggő, illetve a megindított eljárásokban az állam képviseletéből 
adódó fizetési kötelezettségekre;
2. az MNV Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányuló és azoknak a rábízott 
vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthető kifizetéseire, így különösen az MNV 
Zrt. által megbízott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjaira, állami tulajdonú részvények kezelésével 
kapcsolatos kiadásokra, hirdetmények költségeire, reklámok, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásaira, hatósági és 
közjegyzői díjakra, ide nem értve a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó közjegyzői díjakat;
3. az MNV Zrt. által indított hatósági (így különösen közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, környezetvédelmi 
kötelezések, egyéb) eljárások díjainak teljesítésére, ideértve a környezeti kármentesítések tekintetében a vízi-
létesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is;
4. az állami tulajdonú ingó- és ingatlanvagyon, valamint társasági részesedések felmérésével kapcsolatos feladatok 
kifizetéseire, így különösen a felmérésekben közreműködő szervezetek, valamint a megvalósításban részt vevő külső 
partnerek szolgáltatásai ellenértéke teljesítésére;
5. az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi 
LXXXVI. törvényhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés kiadásaira;
6. az állami vagyon nyilvántartásával kapcsolatos informatikai rendszerek üzemeltetési kiadásaira;
7. a központi költségvetési szervnek nem minősülő egyéb vagyonkezelők által a vagyonkezelésükben lévő, 
vagyonkezelési feladataik ellátáshoz nem szükséges, hulladéknak nem minősülő úgynevezett „vissznyereményanyagok” 
értékesítése után járó megbízási díjakra; 
8. az olyan kiadásokra, amelyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzathoz nem 
kapcsolhatók, így különösen az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjaira (ide nem értve a Kormány irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek részére bérelt ingatlanok bérleti díjait), valamint az egyéb, bérleti 
jogviszonyhoz kapcsolódóan felmerülő  költségek és díjak elszámolására, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásaira, 
egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlan 
vételárat fizet meg) teljesítésére, valamint az MNV Zrt. jogelőd szervezeteinek irataira vonatkozó iratkezelési feladatok 
ellátásának finanszírozására.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek, 

hatóságok, hivatali 
szervezetek, végrehajtók, 

pénzintézetek, többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági 

társaságok.

 -  -

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági, hivatali, végrehajtói, 

pénzintézeti kötelezések, előirások, 
értesítések alapján.

 -  - MNV Zrt. -  -

17. 385395

   

Állami örökléssel kapcsolatos 
kiadások elszámolása

Az előirányzat szolgál fedezetül az állami örökléssel kapcsolatos kiadásokra (főként hagyatéki hitelezői igények, 
temetési költségek, hagyatéki ingóságok birtokbavételével kapcsolatos szállítási költségek, a hagyaték birtokbavételével 
és kiürítésével kapcsolatban felmerülő költségek, pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek, végrehajtói díjak, 
közjegyzői díjak, perköltség, valamint egyéb, az örökölt hagyaték kapcsán annak birtokbavételéig felmerült kiadások, 
különösen a bérleti díj, közműdíj, szemétdíj, közös költség, ügyleti kamat, késedelmi kamat, ügyvédi tartozás, 
magánszemély kölcsöne, nyugdíj túlfizetés, adótartozás, gondozási díj, örökös részére történő kifizetés).

Gazdasági társaságok, 
hatóságok, hivatali 

szervezetek, 
magánszemélyek, végrehajtók, 

pénzintézetek, egyéb 
szervezetek.

 -  - Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.  -  - MNV Zrt. -  -

18. 375673
19. 379928

20. 395995
Az előirányzat fedezetet nyújt gazdasági társaságnak a gazdaságfejlesztési miniszter (a továbbiakban: GFM) által 
az állam javára történő részesedésének megszerzésére. A cél szerinti kiadás elszámolása független attól, hogy 
a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett 
szerződéses partnerek. - - Szerződések, egyéb dokumentumok 

alapján. - - MNV Zrt. -  -

21. 377073
Az előirányzat célja a GFM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és 
pótbefizetés, valamint a tulajdonosi támogatások pénzügyi fedezetének biztosítása, ideértve a jóváhagyott társasági 
bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

A GFM tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 

gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami 
vagyon felügyeletéért 

felelős miniszter 
jóváhagyása esetén a 

támogatási 
szerződésben/támogatói 

okiratban foglaltaknak 
megfelelően.

Előleg 
nyújtása 

lehetséges

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen, 
alapítói vagy részvényesi határozat 

alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén 

egyösszegben vagy részletekben, 
teljesítés- vagy időarányosan.

Tulajdonosi 
támogatás esetén 

a támogatási 
szerződésben/  

támogatói 
okiratban 

foglaltaknak 
megfelelően. 
Pótbefizetés 

esetén a szerződés 
szerint.

Az Ávr. szerinti 
lehetséges 

biztosítékok.
MNV Zrt. -  -

22. 349362 Az előirányzat célja a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi 
joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségei fedezetének biztosítása. MFB Zrt.  -  - A kifizetést a MÁK egyösszegben utalja 

június hónapban.  - - - -  -

23. 383095

Az előirányzat célja a GFM tulajdonosi joggyakorlása részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános 
forgalmi adó fizetési kötelezettséghez, a koncessziókhoz kapcsolódó helyesbítések és egyéb kiadások elszámolásához, 
továbbá a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői, jogi képviselői kiadásokhoz szükséges forrás 
biztosítása.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek, 

hatóságok, hivatali 
szervezetek.

 -  - Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.  -  - MNV Zrt. -  -

24. 351895 Az előirányzat célja az Eximbank Zrt. javára történő tőkeemelés pénzügyi fedezetének biztosítása. Eximbank Zrt.  -  - Tőkeemelés jogcímen, alapítói vagy 
részvényesi határozat alapján.  -  - MNV Zrt. -  -

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

Eximbank Zrt. tőkeemelése

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

Az MFB Zrt. működésének támogatása

Egyéb kiadások

Társasági részesedés vásárlása
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22.12.30

25. 400617

26. 395962

27. 391728 Az előirányzat fedezetet biztosít az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó tőkealapok javára teljesítendő vagyoni 
hozzájárulás biztosításához.

Az MFB Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 

tőkealapok.
- -

Alapítói határozatban és a vagyoni 
hozzájárulás teljesítésére vonatkozó 
engedélyben foglaltak szerint, több 
részletben (lehívási értesítőnként), 

részletenként egy összegben történő 
kifizetéssel.

A kollektív 
befektetési 

formákról és 
kezelőikről, 

valamint egyes 
pénzügyi tárgyú 

törvények 
módosításáról 
szóló 2014. évi 

XVI. törvény   
és az Alap Kezelési 

Szabályzatában 
foglaltak szerint. 

- MFB Zrt. - -

28. 396762

29. 396828

30. 396839    Ingó- és ingatlanvagyonnal 
kapcsolatos kiadások

Az előirányzaton kerülnek elszámolásra a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (a továbbiakban: az MVH Zrt.) tulajdonosi 
joggyakorlásában lévő ingatlanok leltározása, rendszeres és rendkívüli ellenőrzése, vagyonvédelme, állagmegóvása, 
kárelhárítása, különböző gondnokolási feladatok (különösen szolgáltatói beengedés, téliesítés, vízmérő akna tisztítása), 
kaszálás, cserjeirtás, építmény elbontása, és egyéb karbantartási feladatok kapcsán felmerülő kiadások, továbbá 
az ingatlanok közös költségei, közüzemi díjai, a talajterhelési díjak, a környezeti teher elhárításának költségei. 
Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő ingó vagyontárgyak esetében leltározási, tárolási, őrzési, szállítási, illetve 
egyéb logisztikai feladatok költsége kerül elszámolásra e jogcímen. 
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással 
és felújítással, 

termékbeszerzéssel, 
szolgáltatás igénybevételével 

érintett szerződéses partnerek.

-  -

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján szállítói számlák, számviteli 

bizonylatok, kötelezettségek 
kiegyenlítése.

 -  -

MVH Zrt. és 
az MNV Zrt. 

az Ávr. 1/D. § 
(1) bekezdésének 
c) pontja szerint.

 -  -

31. 396840    Társasági portfólióval 
kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezet nyújt az MVH Zrt. által az állam javára történő gazdasági társasági részesedésszerzésre, 
valamint az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő társasági forrásjuttatásokkal kapcsolatos 
(tőkeemelés és pótbefizetés, tulajdonosi támogatás) kiadásokra.

Az adásvétellel érintett 
szerződéses partnerek.
Az MVH Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami 
vagyon felügyeletéért 

felelős miniszter 
jóváhagyása esetén a 

támogatási 
szerződésben/támogatói 

okiratban foglaltaknak 
megfelelően.

Előleg 
nyújtása 

lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok 
alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés 

jogcímen.
Tulajdonosi támogatás esetén 

egyösszegben vagy részletekben, 
teljesítés- vagy időarányosan.

Tulajdonosi 
támogatás esetén 

a támogatási 
szerződésben/  

támogatói 
okiratban 

foglaltaknak 
megfelelően. 
Pótbefizetés 

esetén 
a szerződés 

szerint.

Az Ávr. szerinti 
lehetséges 

biztosítékok.

MVH Zrt. és 
az MNV Zrt. 

az Ávr. 1/D. §
 (1) bekezdésének 
c) pontja szerint.

 -  -

32. 396851

   

Állami örökléssel kapcsolatos 
kiadások elszámolása

Az előirányzat szolgál fedezetül az állami örökléssel kapcsolatos kiadásokra (főként hagyatéki hitelezői igények, 
temetési költségek, hagyatéki ingóságok birtokbavételével kapcsolatos szállítási költségek, a hagyaték birtokbavételével 
és kiürítésével kapcsolatban felmerülő költségek, pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek, végrehajtói díjak, 
közjegyzői díjak, perköltség, valamint egyéb, az örökölt hagyaték kapcsán annak birtokbavételéig felmerült kiadások, 
különösen a bérleti díj, közműdíj, szemétdíj, közös költség, ügyleti kamat, késedelmi kamat, ügyvédi tartozás, 
magánszemély kölcsöne, nyugdíj túlfizetés, adótartozás, gondozási díj, örökös részére történő kifizetés).

Gazdasági társaságok, 
hatóságok, hivatali 

szervezetek, 
magánszemélyek, végrehajtók, 

pénzintézetek, egyéb 
szervezetek.

 -  - Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.  -  -

MVH Zrt. és
 az MNV Zrt. 
az Ávr. 1/D. §

 (1) bekezdésének 
c) pontja szerint.

 -  -

33. 396862

   

Egyéb vagyongazdálkodási 
kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az MVH Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányuló és azoknak a rábízott 
vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthető kifizetéseire, így különösen 
az MVH Zrt. által megbízott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjaira, állami tulajdonú részvények 
kezelésével kapcsolatos kiadásokra, hirdetmények költségeire, reklámok, vagyonértékelések, értékbecslések 
kiadásaira, hatósági és közjegyzői díjakra, ide nem értve a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó közjegyzői díjakat;
2. az MVH Zrt. által indított hatósági (így különösen közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, környezetvédelmi 
kötelezések, egyéb) eljárások díjainak teljesítésére, ideértve a környezeti kármentesítések tekintetében 
a vízi-létesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is;
3. az olyan kiadásokra, amelyek az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzathoz nem 
kapcsolhatók, így különösen az MVH Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjaira, valamint az egyéb, bérleti jogviszonyhoz 
kapcsolódóan felmerülő  költségek és díjak elszámolására, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásaira, egyes 
kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MVH Zrt. nem ingó- vagy ingatlan 
vételárat fizet meg) teljesítésére.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését 
végző szerződéses partnerek, 

hatóságok, hivatali 
szervezetek, végrehajtók, 

pénzintézetek, többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági 

társaságok.

 -  -

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági, hivatali, végrehajtói, 

pénzintézeti kötelezések, előirások, 
értesítések alapján.

 -  -

MVH Zrt. és 
az MNV Zrt. 

az Ávr. 1/D. §
 (1) bekezdésének
 c) pontja szerint.

 -  -

34. 396873    MVH Zrt. működésének 
támogatása Az előirányzat az MVH Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.  MVH Zrt. Támogatási 

szerződés/támogatói okirat.  - Tulajdonosi támogatás két egyenlő 
részletben március és július hónapokban.

Tulajdonosi 
támogatás esetén 

a támogatási 
szerződésben/  

támogatói 
okiratban 

foglaltaknak 
megfelelően. 

Az Ávr. szerinti 
lehetséges 

biztosítékok.
MNV Zrt. -  -

35. 278645 Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.  -  -  -

Az előirányzat felhasználása fejezeten 
belüli átcsoportosítással történik 

a Fejezeti tartalék éves költségvetési 
törvényben meghatározott felhasználási 

szabályai szerint.

 -  - - -  -Fejezeti tartalék

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Tőkealaphoz történő hozzájárulás
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A gazdaságfejlesztési miniszter 27/2022. (XII. 30.) GFM rendelete
a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi 
kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 39.  alpont 2–3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a  gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alatt álló központi kezelésű 
kiadási előirányzataira (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki.

2. §  Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Az e  rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését megelőzően 
tett kötelezettségvállalások az  adott előirányzat tekintetében e  rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett 
kötelezettségvállalásnak minősülnek.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §  Hatályát veszti a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 9/2021. (VI. 28.) 
NVTNM rendelet.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 27/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N O

1. Áht. azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 
köre

Támogatás 
biztosításának módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 
támogatás közreműködő 

szervezete
2. 387062

3. 019051

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet alapján az előirányzat célja a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) hitelnyújtásait és követelésvásárlásait 
támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

Eximbank Zrt.

A Magyar Államkincstár 
utalványa alapján 
a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal folyósítja.

Magyar Államkincstár

4. 387839   Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

5. 330017   
A Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit Zrt. 
támogatása

 

Az előirányzat tulajdonosi támogatás útján a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. törvényben 
meghatározott feladatainak (nemzeti filmvagyon kezelése és védelme; a mozgóképkultúra és mozgóképipar 
– ideértve a korábbi Televíziós Film Mecenatúra céljainak – támogatása) és működési költségeinek 
fedezetéül szolgál.

Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit Zrt. 

 Az államháztartásról 
szóló 2011. évi 

CXCV. törvény szerinti, 
az állami vagyon 

felügyeletéért felelős 
miniszter jóváhagyása 
esetén a támogatási 

szerződésben 
foglaltaknak 
megfelelően.

 Előleg nyújtása 
lehetséges.

 Egy összegben vagy 
részletekben, idő- vagy 

teljesítésarányosan.

A támogatási 
szerződésben 

foglaltak szerint.

Az államháztartásról 
szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdése 

szerinti lehetséges 
biztosítékok. 

 Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. – –

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a  gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 Központi kezelésű előirányzatok

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése



11864 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

A gazdaságfejlesztési miniszter 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dh)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dk)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dp)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dd)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dc) és de)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § 
(1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dc) és de)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § 
(1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 13. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 
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11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 15. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/A.  § 
(13)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. §  A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet
a) 3. §-ában és Melléklet 1.3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) Melléklet 1. függelékében foglalt táblázat 10. sorában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg
lép.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

2. §  A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 5. számú mellékletében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5. számú mellékletében a „megyét” szövegrészek helyébe a „vármegyét” szöveg és a „megyén” szövegrészek 

helyébe a „vármegyén” szöveg,
c) 5. számú mellékletében a  „Budapest/megye/külföld” szövegrész helyébe a  „Budapest/vármegye/külföld” 

szöveg,
d) 5. számú mellékletében a „megyekódot” szövegrész helyébe a „vármegyekódot” szöveg
lép.

3. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

3. §  A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.)  
NM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1a) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés a)–d) pontjában, 5. § (9a) bekezdésében és 

5. § (10) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (2a) bekezdés a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 5/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyekódot” szövegrész helyébe a „vármegyekódot” szöveg
lép.

4. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

4. §  Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.
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5. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

5. §  A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) 
EüM rendelet 9. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

6. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

6. §  A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában és 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. számú melléklet 8. sorában és 7. számú melléklet 3. sorában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” 

szöveg
lép.

7. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

7. §  A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

8. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

8. §  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

9. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló  
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

9. §  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes 
rendelet 6. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

10. §  Az építési munkahelyeken és az  építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

11. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági 
követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

11. §  A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 4.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

12. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

12. §  A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló  
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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13. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló  
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

13. §  Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet szerinti táblázat 11. sorában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg
lép.

14. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet módosítása

14. §  A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.1–1.2.19. pontjában 
a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

15. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló  
18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet módosítása

15. §  A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet
a) 2. § (1) és (1a) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 3. §-ában, 5. § (3) bekezdésében és 6. §-ában a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 4. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

16. A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási 
alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és 
a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 
hatályon kívül helyezése

16. §  Hatályát veszti a  regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a  Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási 
alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a  regionális képző központok és a  megyei 
(fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet.

17. Záró rendelkezések

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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A gazdaságfejlesztési miniszter 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelete
egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

1. §  A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  foglalkozási megbetegedés vagy a  fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosát, a  munkáltatót vagy annak képviselőjét és a  munkavállalók érdekképviseletét is 
be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, 
illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásában 
– ha azt a munkavédelmi hatóság kezdeményezi – részt vesz
a) a  miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, 
munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező 
kormánytisztviselője vagy
b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvos.”

2. §  Hatályát veszti a  27/1996. NM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az „A  munkavédelmi hatóság a  hozzá érkezett, 
a  foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a  miniszter 
részére.” szövegrész.

2. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosítása

3. §  A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: 5/2020. ITM rendelet)
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 6. melléklete a 3. melléklet,
d) 7. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

4. §  Az 5/2020. ITM rendelet
a) 5. § (6) bekezdés a) pontjában a „G oszlopában” szövegrész helyébe az „I oszlopában” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében az „ÁK érték” szövegrészek helyébe az „ÁK-érték” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában az „ÁK érték” szövegrész helyébe az „ÁK-érték” szöveg,
d) 7. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében az „EU8” szövegrész helyébe az „EU7” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
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6. §  A 3. alcím
a) a  98/24/EK tanácsi irányelv alapján az  indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának 

létrehozásáról és a  91/322/EGK, valamint a  2000/39/EK és a  2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról 
szóló, 2017. január 31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelvnek,

b) a  munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU)  2017/2398 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

 1. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
(Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei
Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúcskoncentráció értékei, 
valamint jellemző tulajdonságai)
„

A B C D E F G H I

1 Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték 

mg/m3

ÁK-érték 

ppm

CK-érték 

mg/m3

CK-érték 

ppm

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK 

korrekciós 

csoport

2 ACETALDEHID 75-07-0  45 45  i N

3 ACETOFENON 98-86-2  50  i N

4 ACETON 67-64-1  1210  500  i EU1 N

5 ACETON-CIÁNHIDRIN 75-86-5  3,5 7  N

6 ACETONITRIL 75-05-8  70 40  b, i EU2 R

7 AKRILAMID 79-06-1  0,1  b, k(1B) EU6 T

8 AKRILNITRIL 107-13-1  4.3  k(1B) R

9 AKRILSAV (propénsav) 79-10-7  29  10 59* 20*  m EU4 N

10
AKROLEIN (akril-aldehid, 

2-propenál)
107-02-8  0,05  0,02 0,12 0,05  m EU4 N

11 ALLIL-ALKOHOL 107-18-6  4,8  2 12,1 5  b, i EU1 N

12 ALLIL-KLORID 107-05-1  3 6  i N

13
ALUMINIUM (oldható,  

AL-ra számolva)
7429-90-5  1 resp  N

14
ALUMÍNIUM OXID  

(Al-ra számítva)
1344-28-1  5 2 resp  N

15 terc-AMIL-ACETÁT 625-16-1  270  50 540 100  EU1 N

16 4-AMINOBIFENIL 92-67-1 10 k(1A) T

17 2-AMINOETANOL 141-43-5  2,5  1 7,6 3  b EU2 T

18 AMITROL 61-82-5  0,2  EU4 T

19 AMMÓNIA 7664-41-7  14  20 36 50  m EU1 N

20 ANILIN 62-53-3  7,74  2 19,35 5
 b, k(2), 

BEM
EU8 N

21 o-ANIZIDIN 90-04-0  0.5  0,1  b, k(1B) R+T

22
ANTIMON ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva)
7440-36-0  0,5  i T

23 ANTIMON-HIDROGÉN 7803-52-3  0,5  0,1 1 0,2  T
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24

ARZÉN ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (arzin kivételével), 

(As-ra számítva)

7440-38-2  0,01
k(1A), b, i 

BEM
EU7 T

25 ARZIN 7784-42-1  0,2  0,05 0,8 0,2  b T

26 AZIRIDIN 151-56-4  0,9  0,5  k(1B) R+T

27
BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI 

(Ba-ra számítva)
 0,5  i EU2 R

28 BENZALDEHID 100-52-7  5 10  N

29 BENZIDIN 92-87-5  0,008  k(1A) T

30 BENZIL-KLORID 100-44-7  2,6  0,5 5 1,0
 b, i, m, 

k(1B)
R+T

31 BENZOIL-KLORID 98-88-4  2,8  0,5  i N

32 BENZOL 71-43-2  3,25  1
 k(1A), b, i, 

BEM
EU6 T

33 BENZO[a]PIRÉN 50-32-8  0,002  k(1B) T

34
BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI 

(Be-ra számítva)
7440-41-7  0,0006  k(1B), b T

35
BISZFENOL-A 

(4,4’-izopropilidén-difenol)
80-05-7  2  EU4 T

36 BISZ (KLÓRMETIL)–ÉTER 542-88-1  0,0047  0,001  k(1A) T

37 BRÓM 7726-95-6  0,7  0,1  b, m EU2 N

38 1,3-BUTADIÉN 106-99-0  2,2  1  k(1A), i EU6 T

39 n-BUTÁN 106-97-8  2350 9400  N

40 n-BUTIL-ACETÁT 123-86-4  241  50 723 150  i, sz EU8 N

41 IZOBUTIL-ACETÁT 110-19-0  241 50 723 150  i, sz EU8 N

42 szek-BUTIL-ACETÁT 105-46-4  241 50 723 150  i, sz EU8 N

43 n-BUTIL-AKRILÁT 141-32-2  11  2 53 10  i EU1 N

44 n-BUTIL-ALKOHOL 71-36-3  45 90  b, i N

45 terc-BUTIL-METIL- ÉTER 1634-04-4  183,5  50 367 100  EU3 N

46 2-BUTIN-1,4-DIOL 110-65-6  0,5  i, sz EU4 T

47 2-BUTOXIETANOL 111-76-2  98  20 246 50  b, i EU1 T

48 2-BUTOXIETIL-ACETÁT 112-07-2  133  20 333 50  b EU1 T

49 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 112-34-5  67,5  10 101,2 15  EU2 T

50 CIÁNAMID 420-04-2  1  0,58  b EU2 N

51
CIÁN-HIDROGÉN 

(hidrogén- cianid)
74-90-8  1  0,9 5 4,5  b, i EU4 N

52
CIÁNSÓK (cianidok)  

(CN-re számítva)
 1 5  b, i EU4 N

53 CIKLOHEXÁN 110-82-7  700  200  EU2 N

54 CIKLOHEXANOL 108-93-0  200  500 800 200  b, i, sz R+T

55 CIKLOHEXANON 108-94-1  40,8  10 81,6 20  b, i EU1 T

56 CIKLOHEXIL-AMIN 108-91-8  8,2  2 16,4 4  m N

57 1,3-CIKLOPENTADIÉN 542-92-7  200  75  i N

58 CINK-OXID por 1314-13-2  5  i N

59 CINK-OXID füst 1314-13-2  5  i R

60 CINK-KLORID (Zn-re számítva) 7646-85-7  1 resp  i N

61
CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI  

(Zr-ra számítva)
 5 20  N

62 DDT 50-29-3  1 resp 1resp  b R+T

63 DEKABORÁN 17702-41-9  0,3  0,05 0,6 0,1  b, i R+T

64 DIACETIL (2,3-butándion) 431-03-8  0,07  0,02 0,36 0,1  i EU4 R+T

65
4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN 

(4,4’-Metilén-dianilin)
101-77-9  0,08  k(1B), b EU6 T

66 DIAZINON 333-41-5  0,1 0,4  b R+T
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67 DIAZOMETÁN 334-88-3  0,3  0,2  k(1B) R+T

68 DIBENZOIL-PEROXID 94-36-0  5 5  b, i, sz N

69
1,2-DIBRÓMETÁN 

(Etilén- dibromid)
106-93-4  0,8  0,1

 k(1B), 

b, m
EU6 T

70 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN 96-12-8  0,01  0,001  k(1B) T

71 DIELDRIN 60-57-1  0,25 resp 1resp  R+T

72 DIETIL-AMIN 109-89-7  15  5 30 10  b, m EU2 N

73 DIETILÉN-TRIAMIN 111-40-0  4  1 8 2  b, m, sz T

74 DIETIL-ÉTER 60-29-7  308  100 616 200  b, i, sz EU1 N

75 DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT 117-81-7  2 4  b T

76 DIETIL-SZULFÁT 64-67-5  0,2  0,03  k(1B) T

77 DIFENIL 92-52-4  1  0,2  b, i, sz N

78 DIFENIL-ÉTER 101-84-8  7  1 14 2  EU4 N

79 DIFOSZFOR-PENTASZULFID 1314-80-3  1  EU2 N

80 DIFOSZFOR-PENTOXID 1314-56-3  1  m EU2 N

81 DIHIDROGÉN-SZELENID 7783-07-5  0,07  0,02 0,17 0,05  EU1 R+T

82 DIIZOCIANÁTOK   

83
difenilmetán-4,4’-diizocianát 

(MDI)
101-68-8  0,05  0,005 0,05 0,005  i, sz T

84 hexametilén-diizocianát (HDI) 822-06-0  0,035 0,035  i, sz T

85 1,5-naftilén-diizocianát (NDI) 3173-72-6  0,09  0,01 0,09 0,01  i, sz T

86 DIKÉN-DIKLORID 10025-67-9  6  1 12 2  m R

87 3,3’-DIKLÓRBENZIDIN 91-94-1  0,03  0,003  k(1B) T

88 1,2-DIKLÓRBENZOL 95-50-1  122  20 306 50  b, i EU1 N

89 1,3-DIKLÓRBENZOL 541-73-1  12  2 24 4  T

90
1,4-DIKLÓRBENZOL 

(p- diklórbenzol)
106-46-7  12  2 60 10  b EU4 T

91 1,1-DIKLÓRETÁN 75-34-3  412  100  b EU1 R+T

92
1,2-DIKLÓRETÁN 

(Etilén-diklorid)
107-06-2  8,2  2  k(1B), i, b EU6 T

93
1,1-DIKLÓRETILÉN 

(vinilidén-klorid)
75-35-4  8  2 20 5  EU4 T

94 1,2-DIKLÓRETILÉN 540-59-0  800  200 1580 400  i R+T

95 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV 94-75-7  1 4  b, i N

96 DIKLÓRFOSZ (DDVP) 62-73-7  0,9  0,1 2,0 0,2  b R+T

97 DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid) 75-09-2  353  100 706 200  b EU4 R+T

98 1,2-DIKLÓRPROPÁN 78-87-5  50  10 100 20  k(1B) R+T

99 N,N-DIMETILACETAMID 127-19-5  36  10 72 20  b, i EU1 R+T

100 DIMETIL-AMIN 124-40-3  3,8  2 9,4 5  b, m, sz EU1 N

101 N,N-DIMETILANILIN 121-69-7  25  5 50 10  b, i, sz R+T

102 DIMETIL-ÉTER 115-10-6  1920  1000  EU1 N

103 N,N-DIMETILFORMAMID 68-12-2  15  5 30 10  b, i, BEM EU3 T

104 1,2-DIMETILHIDRAZIN 540-73-8  1,2  k(1B) T

105 N,N-DIMETILHIDRAZIN 57-14-7  1,2  k(1B) T

106 DIMETIL-SZULFÁT 77-78-1  0,1  0,02
 k(1B), 

b, m
T

107 4,6-DINITRO-o-KREZOL 534-52-1  0,2 0,4  b, i, sz T

108
DINITROBENZOL  

minden izomer
 1  0,15 2 0,3  b R+T

109 DINITROGÉN-OXID 10024-97-2  180  100 360 200  R

110 1,4-DIOXÁN 123-91-1  73  20 -  b, i EU3 T

111 1,3-DIOXOLÁN 646-06-0  150  0,1 300 0,2  N

112 ECETSAV 64-19-7  25 10 50 20  m EU4 N

113 ECETSAV-ANHIDRID 108-24-7  0,42 0,84  m N
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114 ETIL-ACETÁT 141-78-6  734  200 1468 400  i, sz EU4 N

115 ETIL-AKRILÁT 140-88-5  21  5 42 10  b, i, sz EU4 N

116 ETIL-ALKOHOL 64-17-5  1900  1000 3800 2000  N

117 ETIL-AMIN 75-04-7  9,4 5  i EU1 N

118 ETILBENZOL 100-41-4  442  100 884 200  b, i, BEM EU1 T

119 ETIL-BROMID 74-96-4  22  5  R+T

120 ETILÉNGLIKOL 107-21-1  52  20 104 40  b, i EU1 N

121 ETILÉNGLIKOL-MONOETIL- ÉTER 110-80-5  8  2 -  b, i EU3 N

122
ETILÉNGLIKOL-MONOETIL- 

ÉTER-ACETÁT
111-15-9  11  2 -  b, i EU3 N

123
ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL- 

ÉTER
109-86-4  3,16  1 -  b, i EU3 N

124
ETILÉNGLIKOL- MONOMETIL- 

ÉTER-ACETÁT
110-49-6  4,90  1 -  b, i EU4 N

125 ETILÉN-OXID 75-21-8  1,8  1
 k(1B), i, 

sz, b
EU6 T

126 2-ETILHEXANOL 104-76-7  5,4  1  i EU4 N

127 ETIL-KLORID 75-00-3  268  100  EU2 R+T

128 ETIL-MERKAPTÁN 75-08-1  1  0,5 2 1  i N

129 EZÜST, fém 7440-22-4  0,1  EU1 T

130
EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI 

(Ag-re számítva)
 0,01  EU2 T

131 2-FENILPROPÉN 98-83-9  246  50 492 100  EU1 R

132 FENOL 108-95-2  8  2 16 4  b, m, BEM EU3 R+T

133 FLUOR 7782-41-4  1,58  1 3,16 2  m EU1 N

134 FLUORIDOK (F-ra számítva)  2,5  b, i, BEM EU1 T

135 FORMALDEHID 50-00-0  0,37 0,3 0,74 0,6
 k(1B), b, 

m, sz
EU7 T

136 FOSZFIN 7803-51-2  0,14  0,1 0,28 0,2  i EU2 R

137 FOSZFOR 7723-14-0  0,1 0,1  i N

138 FOSZFOR-PENTAKLORID 10026-13-8  1  m EU2 N

139 FOSZFOR-TRIKLORID 7719-12-2 1 2 m N

140 FOSZFORIL-TRIKLORID 10025-87-3 0,064 0,01 0,12 0,02 m EU8 N

141 FOSZGÉN 75-44-5  0,08  0,02 0,4 0,1  m EU1 R

142 F21, diklórfluormetán 75-43-4  43  10 86 20  N

143 F22, klórdifluormetán 75-45-6  3600  1000  EU1 N

144 F142b, 1-klór-1,1-difluoretán 75-68-3  4170  1000 16680 4000  N

145 FTÁLSAV-ANHIDRID 85-44-9  1 1  i, sz T

146 FURFURIL-ALKOHOL 98-00-0  20  5 40 10  i, sz, b N

147 FURFUROL 98-01-1  8  2 20 2,5  b, i, sz N

148 GLICERIN-TRINITRÁT 55-63-0  0,095  0,01 0,19 0,02  b, i, sz EU4 N

149 HALOTÁN 151-67-7  40  5 160 20  R+T

150 HANGYASAV 64-18-6  9  5  m EU2 N

151 n-HEPTÁN 142-82-5  2000  EU1 R

152 2-HEPTANON 110-43-0  238  50 475 100  b EU1 N

153 HEPTÁN-3-ON 106-35-4  95  20  EU1 N

154 HEXAMETILÉN-DIAMIN 124-09-4  2,3  0,5  m, b N

155 n-HEXÁN 110-54-3  72  20  b, i, BEM EU2 T

156 HIDRAZIN 302-01-2  0,013  0,01  k(1B), b EU6 T

157 HIDROGÉN-BROMID 10035-10-6  6,7 2  m EU1 N

158 HIDROGÉN-FLUORID 7664-39-3  1,5  1,8 2,5 3  b, m, BEM EU1 N

159
HIGANY ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Hg-ra számítva)
7439-97-6  0,02 -  sz, b, BEM EU3 T
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160
HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI* 

(Hg-ra számítva)
 0,01 0,04  b, sz R+T

161 IZOAMIL-ALKOHOL 123-51-3  18  5 37 10  EU8 R

162 IZOPENTÁN 78-78-4  3000  1000  EU2 N

163 IZOPENTIL-ACETÁT 123-92-2  270  50 540 100  i EU1 N

164 IZOPROPIL-ACETÁT 108-21-4  420  100  i N

165 IZOPROPIL-ALKOHOL 67-63-0  500  200 1000 400  b, i R

166 JÓD 7553-56-2  1  0,1 1 0,1  i, sz, b N

167
KADMIUM ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Cd-ra számítva)
7440-43-9

 0,004 

resp

 k(1B), 

BEM
T

168 KALCIUM-CIÁNAMID 156-62-7  1 2  b, i N

169
KALCIUM-HIDROXID 

(kalcium- dihidroxid)
1305-62-0  1 resp 4resp  EU4 N

170 KALCIUM-KARBONÁT 1317-65-3  10  N

171 KALCIUM-OXID 1305-78-8  1 resp 4resp  EU4 N

172 KALCIUM-SZULFÁT 7778-18-9  4 1,5 resp  N

173 KÁLIUM-HIDROXID 1310-58-3  2 2  m N

174 є-KAPROLAKTÁM 105-60-2  10 40  i EU1 N

175 KAPTAFOL 2425-06-1  0,1  k(1B) T

176 KARBARIL 63-25-2  5  R+T

177 KÉN-DIOXID 7446-09-5  1,3  0,5 2,7 1  m EU4 N

178 KÉN-HIDROGÉN 7783-06-4  7  5 14 10  i EU3 N

179 KÉNSAV 7664-93-9  0,05 -  m EU3 N

180 KLÓR 7782-50-5  1,5 0,5  i EU2 N

181 4-KLÓRANILIN 106-47-8  0,2  0,4 0,8 1,6
 k(1B), 

sz, b
R+T

182 KLÓRBENZOL 108-90-7  23  5 70 15  EU2 R+T

183 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN 126-99-8  18  5 72 20  i R+T

184 KLÓRDÁN 57-74-9  0,5 4  b R+T

185
1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN 

(Epiklór-hidrin)
106-89-8  1,9

 k(1B), b, 

m, sz
EU6 R+T

186 KLOROFORM 67-66-3  10 2  b EU1 R+T

187
KOBALT ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Co-ra számítva)
7440-48-4  0,02  i, sz, BEM T

188 KREZOL (izomerek keveréke) 1319-77-3  22  5  m EU91 N

189

KRÓM (fém), SZERVETLEN 

KRÓM (II) és KRÓM (III) 

VEGYÜLETEK (nem oldható)

7440-47-3  2  i, sz, BEM EU2 T

190

EGYÉB SZERVETLEN 

KRÓMVEGYÜLETEK [a króm (VI) 

vegyületek kivételével]  

(Cr-ra számítva)

 0,5 2  i, sz, BEM T

191

KRÓM (VI) SZERVETLEN 

VEGYÜLETEK  

[Cr (VI)–ra számítva]

 0,01
k(1A vagy 

1B), BEM
EU6 T

192 KUMOL 98-82-8  50 10 250 50  b, i EU8 R

193
LINDÁN (γ-HCH) (γ-1,2,3,4,5,6- 

hexaklórciklohexán)
58-89-9  0,1 0,8  b, i R+T

194 LÍTIUM-HIDRID 7580-67-8  0,02  EU4 N

195
MAGNÉZIUM-OXID  

(Mg-ra számítva)
1309-48-4  6 resp  i R

196 MALEINSAV-ANHIDRID 108-31-6  0,08  0,2 0,08 0,2  m, sz R+T

197
MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI 

(Mn-ra számítva)
7439-96-5

 0,20,05 

resp
 EU4

Por: 

Tfüst: 

R+T
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198 METIL-ACETÁT 79-20-9  310  200 1240 400  b, sz, i R

199 METIL-AKRILÁT 96-33-3  18  5 36 10  b, i, sz EU3 T

200 METANOL 67-56-1  260 200  b, i EU2 R+T

201 2-METILAZIRIDIN 75-55-8  5  2  k(1B) R+T

202 METIL-BROMID 74-83-9  10 10  b, i R+T

203 1-METILBUTIL-ACETÁT 626-38-0  270  50 540 100  EU1 N

204 METIL-BUTIL-KETON 591-78-6  21 84  b, i T

205
4,4’-Metilén-bisz(2- klóranilin)

[MOCA]
101-14-4  0,01  k(1B), b R+T

206 METIL-ETIL-KETON 78-93-3  600  200 900 300  b, i EU1 N

207 METIL-FORMIÁT 107-31-3  125  50 250 100  b EU4 R

208 5-METILHEPTÁN-3-ON 541-85-5  53  10 107 20  EU1 N

209 5-METILHEXÁN-2-ON 110-12-3  95  20  EU1 N

210 METIL-IZOCIANÁT 624-83-9  0,047 0,02  b, i, sz EU3 R+T

211 METIL-KLORID 74-87-3  42 20  EU8 R+T

212 METIL-MERKAPTÁN 74-93-1  1 2  i N

213 METIL-METAKRILÁT 80-62-6  208  50 415 100  b, i, sz EU3 N

214 METIL-PARATION 298-00-0  0,2  b, sz R+T

215
4-METILPENTÁN-2-ON 

(izobutil-metil-keton)
108-10-1  83  20 208 50  EU1 N

216 N-METIL-2-PIRROLIDON 872-50-4  40  10 80 20  b EU3 T

217 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL 111-77-3  50,1  10  EU2 R+T

218

(2-METOXIMETILETOXI)– 

PROPANOL (Dipropilénglikol- 

monometil-éter)

34590-94-8  308  50  EU1 R

219 1-METOXIPROPÁN-2-OL 107-98-2  375  100 568 150  b EU1 R+T

220 1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT 108-65-6  275  50 550 100  EU1 N

221
MEZITILÉN 

(1,3,5-trimetilbenzol)
108-67-8  100  20  i EU1 T

222
MOLIBDÉN OLDHATATLAN 

VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)
 5 resp 10  N

223
MOLIBDÉN OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)
 5  N

224 MONOKROTOFOSZ 6923-22-4  0,25  b R+T

225 MORFOLIN 110-91-8  36  10 72 20  m EU2 N

226 NAFTALIN 91-20-3  50  10  i EU91 N

227 2-NAFTIL-AMIN 91-59-8  0,005  k(1A) T

228 NÁTRIUM-AZID 26628-22-8  0,1 0,3  EU1 N

229 NÁTRIUM-HIDROXID 1310-73-2  1 2  m N

230 NEOPENTÁN 463-82-1  3000  1000  EU2 N

231
NIKKEL SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI, (Ni-re számítva)
 0,01

 k(1B), sz, 

BEM

SCOEL/ 

SUM/ 

85/2011

T

232 NIKOTIN 54-11-5  0,5  b, i EU2 R

233 4-NITROANILIN 100-01-6  3  b, i R+T

234 NITROBENZOL 98-95-3  1  0,2  b, i EU2 R+T

235 NITROETÁN 79-24-3  62  20 312 100  b EU4 N

236 NITROGÉN-DIOXID 10102-44-0  0,96  0,5 1,91 1  m EU4 R+T

237 NITROGÉN-MONOXID 10102-43-9  2,5  2  EU4 R

238 4-NITROKLÓRBENZOL 100-00-5  0,5 2  b R+T

239 2-NITRONAFTALIN 581-89-5  0,25  0,35  k(1B) T

240 1-NITROPROPÁN 108-03-2  10 3  i, b R

241 2-NITROPROPÁN 79-46-9  18  5  k(1B), b EU6 T

242 OKTÁN (összes izomer)  2350  500 4700 1000  i R
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243 OLAJ (ásványi) KÖD**

92062-35- 

68042-47- 

572623- 

83- 

792045- 

77- 

892045- 

45-9

 5  

SCOEL/ 

SUM/ 

163/2011

T

244
ÓLOM és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva)
7439-92-1

 0,1 0,05 

resp

 i, BEM, 

BHM
T

245 ÓLOM-TETRAETIL 78-00-2  0,05 0,2  b, i T

246 ÓLOM-TETRAMETIL 75-74-1  0,05 0,2  b, i T

247
ÓN SZERVES VEGYÜLETEI  

(Sn-ra számítva)
 0,02  b, i

SCOEL/ 

SUM/ 

138/2011

T

248
ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI 

(Sn-ra számítva)
 2 8  b, i EU91 T

249 ORTOFOSZFORSAV 7664-38-2  1 2  m EU1 N

250 OXÁLSAV 144-62-7  1  EU2 N

251
OZMIUM-TETRAOXID  

(Os-ra számítva)
20816-12-0  0,002 0,004  m, b N

252 ÓZON 10028-15-6  0,2  0,1 0,2 0,1  i N

253 PARAKVÁT-DIKLORID 1910-42-5  0,1 0,1  b, i T

254 PARATION 56-38-2  0,1  b R+T

255 PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI 87-86-5  0,5 1,5  b, i T

256 PENTAKLÓRNAFTALINOK 1321-64-8  0,5 2  b, i, sz T

257 n-PENTÁN 109-66-0  3000  1000  EU2 R

258 PENTIL-ACETÁT 628-63-7  270  50 540 100  i EU1 N

259 3-PENTIL-ACETÁT 620-11-1  270  50 540 100  i EU1 N

260 PIKRINSAV 88-89-1  0,1 0,1  i, sz EU91 T

261 PIPERAZIN 110-85-0  0,1 0,3  EU1 T

262 PIRETRUM 8003-34-7  1  EU2 T

263 PIRIDIN 110-86-1  15  5 30 10  b, i, sz EU91 T

264 PLATINA FÉM 7440-06-4  1  EU91 T

265
PLATINA OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI (Pt-ra számítva)
 0,002  i, sz T

266 PORTLAND CEMENT 65997-15-1  10  N

267 PROPIL-ACETÁT 109-60-4  420  100 840 200  b, i. N

268
PROPILÉN-OXID 

(1,2- epoxipropán)
75-56-9  2,4  1  k(1B), b, i EU6 T

269 1,3-PROPIOLAKTON 57-57-8  1,5  0,5  k(1B) T

270 PROPIONSAV 79-09-4  31  10 62 20  m EU1 T

271
RÉZ és vegyületei (Cu-re 

számítva)
7440-50-8  0,1 0,2  R

272 RÉZ füst (Cu-re számítva) 7440-50-8  0,01 resp  R

273 REZORCIN 108-46-3  45  10  b, i EU2 R

274 SALÉTROMSAV 7697-37-2  2,6 1  i, m EU2

275 SÓSAV 7647-01-0  8  5 165 10  i, m EU1 N

276
STRONCIUM-KROMÁT  

[Cr (VI)–ra számítva]
7789-06-2  0,005  k(1B) T

277
SZELÉNVEGYÜLETEK  

(Se-re számítva)
 0,1 0,2  i, BEM R+T

278 SZÉN-DIOXID 124-38-9  9000  5000  EU2 N

279 SZÉN-DISZULFID 75-15-0  15  5  b, i, m EU3 R+T

280 SZÉN-MONOXID 630-08-0  23  20 117 100  BHM EU4 R+T
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281
SZÉN-TETRAKLORID 

(tetraklór-metán)
56-23-5  6,4  1 32 5  b EU4 R+T

282 SZTIROL 100-42-5  86  20 172 40  i, BEM R+T

283 SZULFOTEP 3689-24-5  0,1  b EU1 R+T

284
TALLIUM OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI (Tl-ra számítva)
 0,1 0,2  b, i T

285 TERFENILEK (hidrogénezett) 61788-32-7  19  2 48 5  EU4 T

286 TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT 78-10-4  44  5  i EU4 N

287 TETRAHIDROFURÁN 109-99-9  150  50 300 100  b, i EU1 N

288 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN 79-34-5  7  b R+T

289 TETRAKLÓRETILÉN 127-18-4  138  20 275 40  b EU4 R+T

290 TIOGLIKOLSAV 68-11-1  4  b, m N

291 2-TOLUIDIN (o-toluidin) 95-53-4  0,5  0,1  k(1B), i, b EU6 R+T

292 3-TOLUIDIN 108-44-1  9  2  b R

293 4-TOLUIDIN (para-toluidin) 106-49-0  4,46  1 8,92 2  k(2), b EU8 R+T

294 TOLUOL 108-88-3 192  50 384 100  b, i, BEM EU2 R+T

295 TOXAFÉN 8001-35-2  0,5  b, i R+T

296 TRIETIL-AMIN 121-44-8  8,4  2 12,6 3  b, i, m EU1 R+T

297
TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4- 

TRIKLÓRBENZOL kivételével)
12002-48-1  38  5 72 10  b N

298 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL 120-82-1  15,1  2 37,8 5  b EU1 N

299 1,1,1-TRIKLÓRETÁN* 71-55-6  555  100 1110 200  b, i EU1 R+T

300 TRIKLÓRETILÉN 79-01-6  54,7  10 164,1 30
 k(1B), b, 

sz, BEM
EU6 R

301
2,4,5-TRIKLÓRFENOXI- 

ECETSAV; (2,4,5-T)
93-76-5  2 4  b, i N

302 TRIKLÓRNAFTALINOK 1321-65-9  5  b, i, sz T

303 TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT 78-30-8  0,1  b, i, sz T

304 TRIMETIL-AMIN 75-50-3  4,9 2 12,5 5  m, sz EU8 N

305 1,2,3-TRIMETILBENZOL 526-73-8  100  20  EU1 T

306 1,2,4-TRIMETILBENZOL 95-63-6  100  20  EU1 T

307
TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re 

számítva)
12035-72-2  0,01  k(1A), sz T

308 2,4,6-TRINITROTOLUOL 118-96-7  0,09 0,36  b T

309
VANÁDIUM-PENTOXID  

(V-ra számítva)
1314-62-1  0,05 resp 0,2resp  i, sz N

310 VAS(II)–OXID (Fe-ra számítva) 1345-25-1  4 resp  T

311 VAS(III)–OXID (Fe-ra számítva) 1309-37-1  4 resp  T

312 VINIL-ACETÁT 108-05-4  17,6  5 35,2 10  EU3 N

313 VINIL-BROMID (bróm-etilén) 593-60-2  4,4  1  k(1B) EU6 T

314 VINIL-KLORID 75-01-4  2,6  1  k (1A) EU6 T

315 XILOL izomerek keveréke 1330-20-7  221  50 442 100  b, BEM EU1 R

316 m-XILOL 108-38-3  221  50 442 100  b, BEM EU1 R

317 o-XILOL 95-47-6  221  50 442 100  b, BEM EU1 R

318 p-XILOL 106-42-3  221  50 442 100  b, BEM EU1 R

319 XILIDIN(ek) 1300-73-8  10 2  b T

”
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 2. Az 5/2020. ITM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
(Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei
A veszélyes anyagok tekintetében használt rövidítések magyarázata:)
„

A B

1 Rövidítés Magyarázat

2 resp respirábilis frakció

3 b Bőrön át is felszívódik.

4 i ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

5 k(…)
rákkeltő (zárójelben az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
rövid megnevezéssel a CLP rendelet szerinti besorolás)

6 m
maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy 
mindhármat

7 sz
Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra 
érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg 
más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat.

8 * CK: 1 perces referenciaidőre vonatkozik

9 **

a határérték a felsorolt, nem rákkeltő, nem reciklált, adalékanyagot nem 
tartalmazó ásványi olaj aeroszolokra vonatkozik. (SCOEL/SUM/163/2011. számú 
ajánlásban javasolt határérték, SCOEL: Foglalkozási Vegyianyag-expozíciós 
Határértékekkel Foglalkozó Tudományos Bizottság.)

10 EUA 2009/148/EK irányelvben közölt érték

11 EU91 91/322/EGK irányelvben közölt érték

12 EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték

13 EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték

14 EU3 2009/161/EK irányelvben közölt érték

15 EU4 2017/164 EU irányelvben közölt érték

16 EU6 2019/130 EU irányelvben közölt érték

17 EU7 2019/983/EU irányelvben közölt érték

18 EU8 2019/1831 EU irányelvben közölt érték

19 BEM biológiai expozíciós mutató

20 BHM biológiai hatásmutató

21 mg/m3 milligramm légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

22 ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció

23 CK-érték megengedett csúcskoncentráció

24 ppm (parts per million) milliomodrész adott térfogatnyi levegőben [ml/m3]

25 CAS-szám
A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service 
regisztrációs szám

26 SCOEL/SUM/85/2011 SCOEL/SUM/85/2011. számú ajánlásban javasolt határérték

27 SCOEL/SUM/138/2011 SCOEL/SUM/138/2011. számú ajánlásban javasolt határérték 
”



11878 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

2. melléklet a 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

Az 5/2020. ITM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
(Szálló porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben)
„

A B C D

1 Megnevezés

ÁK-érték,  

belélegezhető 

koncentráció,  

mg/m3-ben

ÁK-érték,  

respirábilis koncentráció,  

mg/m3-ben

Hivatkozás

2 Talkum (azbesztmentes) 2

3
Kristályos szilícium-dioxid  
(beleértve kvarc, krisztobalit, tridimit és 
egyéb formák)

0,1 EU6

4 Keményfaporok 3 EU6

5 Pamut, gyapot (nyers) 1,5

6 Liszt 3

7 Papír 2

8 Textil 1

9 Grafit por (7782-42-5) 5 2

10 Ipari korom [„Carbon Black” (1333-86-4)] 3

11 PVC 1 0,5

12 Egyéb inert porok 10 6
”

3. melléklet a 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

Az 5/2020. ITM rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  földalatti bányászat és az  alagútfúrás terén a  nitrogén-monoxidra, a  nitrogén-dioxidra és a  szén-monoxidra 
vonatkozó határértékek

A B C D E F G H

1  Megnevezés CAS-szám
ÁK-érték  

mg/m3

ÁK-érték

ppm

CK-érték  

mg/m3

CK-érték

ppm

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

2 NITROGÉN-DIOXID 10102-44-0 9 4,7 9 4,7 m

3 NITROGÉN-MONOXID 10102-43-9 30 25 EU91

4 SZÉN-MONOXID 630-08-0 33 28,3 66 56,7 BHM BHM

”

4. melléklet a 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

Az 5/2020. ITM rendelet 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
(A Formaldehidre vonatkozó határértékek)
„

A B C D E F G H

1 Megnevezés
ÁK-érték 

mg/m3

ÁK-érték

ppm

CK-érték 

mg/m3

CK-érték

ppm

Jellemző 

tulajdonság
Hivatkozás

ÁK korrekciós 

csoport

2 FORMALDEHID 0,6 0,5 0,6 0,5 k(1B), b, m, sz EU7 T

”
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A gazdaságfejlesztési miniszter 30/2022. (XII. 30.) GFM rendelete
a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § 12. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet] 
25. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Ez  a  rendelet a  2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  egyes játékokban található anilinre 
vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 3-i (EU) 2021/903 bizottsági 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §  A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Ez a  rendelet a  2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  egyes játékokban található anilinre 
vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 3-i (EU) 2021/903 bizottsági 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 30/2022. (XII. 30.) GFM rendelethez

A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 2. melléklet C. függelékében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

(A B C

1. Anyag CAS-szám Határérték)

13. Anilin 62-53-3
30 mg/kg reduktív hasítást követően, textil és bőr játékanyagokban       
10 mg/kg szabad anilinként ujjfestékekben       
30 mg/kg reduktív hasítást követően ujjfestékekben
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb 
intézkedésekről

 1. A Kormány
1.1. megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Tervet (a továbbiakban: 

Intézkedési Terv);
1.2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság bevonásával – gondoskodjon az  Intézkedési Tervben megfogalmazott célok eléréséről és 
feladatok megvalósításáról;
Felelős:  a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  folyamatos

1.3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoportnak az  5. Vallásturisztikai 
támogatások jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2023. február 1.

1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  pont 1.2.  alpontban megállapított feladatok megvalósítása érdekében 5 947 330 800 forint 
rendelkezésére állásáról, az alábbi ütemezés szerint:
1.4.1. a 2023. évben a Kvtv. 1. melléklet

a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,  
5. Vallásturisztikai támogatások jogcím javára 421 252 600 forint,

b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára  
623 000 000 forint,

1.4.2. a 2024. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 471 282 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 507 000 000 forint,

1.4.3. a 2025. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 483 000 000 forint,

1.4.4. a 2026. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,

1.4.5. a 2027. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,

1.4.6. a 2028. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,
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1.4.7. a 2029. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,

1.4.8. a 2030. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló 

előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: az 1.4.1. alpont tekintetében 2023. március 31. 
az 1.4.2–1.4.8. alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

1.5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  Intézkedési Terv megvalósítása során felmerülő 
turizmust érintő átfogó szakmai kérdések esetén egyeztessen a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszterrel;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: folyamatos

1.6. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy vizsgálja meg a  vallásturizmussal kapcsolatos 
jogszabályokat és készítsen jelentést a Kormány részére a szükséges módosításokról;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2023. március 31.

1.7. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy háromévente készítsen jelentést a  Kormány részére 
az  1.  pontban foglaltak megvalósításának bemutatása érdekében, továbbá szükség esetén a  jelentésben 
foglaltakra figyelemmel vizsgálja felül az  Intézkedési Tervet és nyújtson be róla előterjesztést a  Kormány 
részére.
Felelős: miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2022–2025 évekről 2026. március 31., azt követően az adott hároméves ciklust követő évben 

március 31.
 2. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról szóló 1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozatban 

a  „Felelős: a  miniszterelnök kabinetfőnöke” szövegrész helyébe a  „Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter, – a vallási turizmussal kapcsolatos feladatok tekintetében – a miniszterelnök általános helyettese” szöveg 
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11882 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 223. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A Kormány 1696/2022. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Angolai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza  az építési és közlekedési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az építési és közlekedési minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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