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III. Kormányrendeletek

A Kormány 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a polgári védelmi kötelezettségről

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári védelmi szolgálat elrendelése és ellátása

1. § (1) Ha a katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés esetén az állampolgári kötelezettségen alapuló 
ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének szükségessége a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak érdekében 
felmerül, a Kormány ülésének összehívását haladéktalanul kezdeményezni kell.

 (2) Ha a  Kormány ülésének összehívása akadályba ütközik, vagy az  súlyos kárral fenyegető késedelemmel járna, 
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett – rendeli el a polgári 
védelmi szervezetek részleges alkalmazását, valamint ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére 
kötelező határozatot adhat ki.

2. § (1) Katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés időszakában a  Kormány vagy a  katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter intézkedése alapján, illetékességi területe vonatkozásában a helyi védelmi bizottság 
elnöke, illetve a  területi védelmi bizottság elnöke határozatban rendelheti el a  települési, illetve a  területi polgári 
védelmi szervezet bevonását.

 (2) Halasztást nem tűrő esetben a  települési polgári védelmi szervezet alkalmazására a  polgármester, a  fővárosban 
a  főpolgármester (a  továbbiakban együtt: polgármester) is rendelkezhet az  illetékes helyi védelmi bizottság 
elnökének, illetve területi védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett.

 (3) A  polgári védelmi szervezet alkalmazásáról a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetőjét, 
valamint a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

3. §  A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, a polgári védelmi célra használt járművet, egyéb technikai 
eszközt és létesítményt a polgári védelem 1. melléklet szerinti nemzetközi megkülönböztető jelzésével kell ellátni.

4. §  Mentési munka során gondoskodni kell a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról.

5. §  A kötelezett a Vbö. 12. § (8) bekezdésében foglalt ok fennállását a szolgálati igazolványával, munkáltatói vagy orvosi 
igazolással, illetve más, hitelt érdemlő módon bizonyíthatja.

2. A polgári védelmi határozat és a fellebbezés szabályai

6. §  A polgármester, a területi védelmi bizottság elnöke, a helyi védelmi bizottság elnöke a polgári védelmi feladatnak 
e rendeletben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

7. §  Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére kötelező határozatot az  írásbeli vagy szóbeli közlés 
akadályoztatása esetén hirdetményi közlés útján kell kézbesíteni, vagy közhírré kell tenni.

8. §  Az azonnal végrehajthatónak nyilvánított, szóbeli közléssel kihirdetett határozat ellen a  polgári védelmi szolgálati 
kötelezettséggel érintett személy a  határozat írásba foglalásáig a  helyszínen, jegyzőkönyvbe mondás útján is 
terjeszthet elő fellebbezést. A  jegyzőkönyvbe mondott fellebbezést az  elsőfokú hatóság soron kívül felterjeszti 
a másodfokú hatóságnak, amely arról 24 órán belül döntést hoz, és az elsőfokú hatóság útján értesíti az ügyfelet.
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3. A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés

9. § (1) A  polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés érdekében a  katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter irányítása alatt polgári védelmi felkészítés működik, amely kiterjed katasztrófa és fegyveres összeütközés 
időszakában irányadó polgári védelmi feladatra, a  feladat végrehajtására, valamint az  ehhez szükséges 
készletképzés követelményének kidolgozására. A  polgári védelmi felkészítés tematikáját, tárgykörét, óraszámát 
külön jogszabály állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti polgári védelmi felkészítésen részt vesz
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya,
b) a központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet tagja,
c) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének teljes 

állománya,
d) a területi védelmi bizottság és a helyi védelmi bizottság tagja,
e) a polgármester,
f ) a polgármester által kijelölt, a védekezési feladatban közreműködő referens,
g) az önkéntes mentőszervezet tagja.

 (3) A  polgári védelmi felkészítés részét képezi a  fegyveres összeütközéssel kapcsolatos speciális felkészítés, amelyet 
legalább évente, a  polgármester számára legalább ötévente, a  Magyar Honvédség állományából kijelölt oktató 
közreműködésével kell szervezni.

 (4) A polgári védelmi felkészítést
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állománya, továbbá a  polgári védelmi szervezet, a  területi 

védelmi bizottság, helyi védelmi bizottság, valamint az  önkéntes mentőszervezet tagja, az  egészségügyért 
felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének állománya vonatkozásában 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi, és
aa) központi felkészítés keretében vagy
ab) területi, illetve területi jogállású szervei útján

 hajtja végre,
b) a polgármester, a  polgármester által kijelölt védekezési feladatban közreműködő referens esetében 

a  területi védelmi bizottság éves terve szerint kell megvalósítani, ahol a  felkészítés tervezését, szervezését 
és végrehajtását a  területi védelmi bizottság iránymutatása szerint a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi vagy területi jogállású szerve – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi 
igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének közreműködésével – szervezi és hajtja végre.

10. §  A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a  területi védelmi bizottság illetékességi területe 
vonatkozásában felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezet létrehozásáért. 
A  területi polgári védelmi szervezetet a  területi védelmi bizottság elnöke – a  katasztrófavédelmi és a  honvédelmi 
elnökhelyettesének közreműködésével – alakítja meg.

11. §  A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a  polgármester illetékességi területe 
vonatkozásában a  Vbö.-ben meghatározott feladaton túl a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 
bevonásával legalább háromévente ellenőrzi és értékeli a  települési és munkahelyi polgári védelmi szervezet 
felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét.

12. §  A polgári védelmi szervezetbe beosztott személy esküt vagy fogadalmat tesz. Az  eskü vagy fogadalom szövegét 
a 2. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A  polgári védelmi szervezet tagjának felkészüléséről a  polgármester kiképzésre, valamint gyakorlatra történő 
beosztással gondoskodik.

 (2) A  kiképzést lehetőleg a  kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben kell 
megtartani.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti felkészítésre szóló felhívást a  kötelezett részére a  kiképzés vagy a  gyakorlat időpontját 
megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni.
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14. § (1) A  kötelezett a  Vbö. 11.  § (2)  bekezdése szerinti felmentésre irányuló kérelmet az  annak alapjául szolgáló ok 
megjelölésével együtt a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőző öt napon belül jelenthet be és igazolhat.

 (2) A  felmentés alapjául szolgáló ok mérlegelése során figyelembe kell venni különösen a  kötelezett egészségi 
állapotát, munkaköri kötelezettségei ellátásának fontos vagy halaszthatatlan voltát, továbbá a  polgári védelmi 
kiképzés, gyakorlat sajátosságait, annak halaszthatatlanságát vagy megismételhetőségét.

4. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelzése

2. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelmi eskü vagy fogadalom szövege

„Én, ………… esküszöm/fogadom, hogy Magyarország védelme és biztonságának megőrzése érdekében a polgári 
védelmi feladatok ellátásában legjobb tudásom szerint részt veszek. Magyarország polgárai és a  létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme érdekében szolgálati kötelezettségeimet teljesítem. Az emberi életet és méltóságot 
mindenkor tiszteletben tartom. Minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal Magyarország javát szolgálom.”

(Az esküt tevő egyéni meggyőződése szerint)

„Isten engem úgy segéljen!”
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A Kormány 403/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági célú ellenőrzésekről

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. ellenőrzött szerv: az  ellenőrzési programban ellenőrzöttként meghatározott, a  védelmi és biztonsági 

tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 72.  § (1)  bekezdése 
szerinti szerv,

2. kapcsolattartó: az ellenőrzött szerv vezetője által kijelölt, a védelmi és biztonsági ellenőrzés során a védelmi 
és biztonsági ellenőrrel kapcsolatot tartó, a  védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásának biztosítását 
az ellenőrzött szerv részéről koordináló, a védelmi és biztonsági ellenőrzéshez szükséges irat rendelkezésre 
bocsátásáért felelős személy,

3. védelmi és biztonsági ellenőr: a  védelmi és biztonsági ellenőrzést ellátó, a  védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szerve állományába tartozó személy,

4. védelmi és biztonsági ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv: az  ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó, de nem az ellenőrzött szervnél fellelhető információt, iratot vagy informatikai rendszert kezelő 
szerv vagy személy,

5. védelmi és biztonsági vizsgálatvezető: a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője 
által a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve állományából kijelölt, az  ellenőrzési program 
összeállításáért, az  ellenőrzés irányításáért, a  helyszíni vizsgálat megszervezéséért, az  ellenőrzési feladatok 
összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért, valamint az  ellenőrzési jelentés elkészítéséért felelős 
védelmi és biztonsági ellenőr.

2. A védelmi és biztonsági ellenőrzés általános szabályai

2. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzési tevékenységét a  Kormány által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján végzi.

 (2) Az  éves ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője 
a tárgyévet megelőző év december 15-éig terjeszti elő.

 (3) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője soron kívüli védelmi és biztonsági ellenőrzést is 
elrendelhet.

 (4) A nemzetbiztonsági szolgálatok védelmi és biztonsági tevékenységének ellenőrzését tevékenységük sajátosságának 
és törvényben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani, ennek keretében a  védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szervével való kapcsolattartás képessége, a Nemzeti Eseménykezelő Központ kijelölt állomány felkészítése, 
riasztási képessége vizsgálható.

3. § (1) A  védelmi és biztonsági ellenőrzést a  védelmi és biztonsági ellenőr a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervének vezetője által kiadott megbízólevél alapján végzi.

 (2) A  védelmi és biztonsági ellenőrzésnél a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezető és a  védelmi és biztonsági ellenőr 
számára meghatározott feladat ellátásának rendjét a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője 
határozza meg. Az ellenőrzött szervezetre vonatkozó ellenőrzési tervet a védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervének vezetője hagyja jóvá.

 (3) Ha a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzés során szabálysértés vagy 
fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját észleli, a  feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél vagy személynél 
felelősségre vonásra irányuló eljárás kezdeményezésére tehet javaslatot.
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3. A védelmi és biztonsági ellenőrzés formái és területei

4. § (1) Védelmi és biztonsági átfogó ellenőrzés keretében kell elvégezni a  vizsgált szervnél meghatározott időszak alatt 
ellátott, a Vbö. végrehajtásával összefüggő feladat és egyéb szakmai folyamat együttes, egymással összefüggésben 
történő ellenőrzését.

 (2) Védelmi és biztonsági célellenőrzést kell végezni egyedi téma, feladat kivizsgálására.
 (3) Védelmi és biztonság utóellenőrzést kell végrehajtani az  (1)–(2)  bekezdés alapján végrehajtott ellenőrzés 

megállapítása alapján a  hiányosság megszüntetésére tett intézkedés teljesítésének és hatásának vizsgálata 
érdekében.

5. §  A védelmi és biztonsági ellenőrzés kiterjed
a) a védelmi és biztonsági tevékenységre vonatkozó tervdokumentum rendelkezésre állására, 

szabályszerűségére, teljességére, alkalmazhatóságára,
b) a védelmi és biztonsági tevékenységhez kapcsolódó szervezeti, anyagi, infrastrukturális és humán feltétel 

megfelelőségére, valamint
c) az ellenőrzött szerv védelmi és biztonsági célú felkészítése, gyakoroltatása keretében tervezett és 

végrehajtott feladatra, különös figyelemmel a  magasabb szintű tervdokumentumban foglalt cél 
megvalósítására.

4. A védelmi és biztonsági ellenőr és a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető jogai és kötelezettségei

6. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőr felsőfokú iskolai végzettséggel és a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti szervezetnél vagy 
a  központi államigazgatásban eltöltött legalább kétéves munkaviszonnyal, közszolgálati, kormányzati szolgálati, 
hivatásos szolgálati viszonnyal rendelkező személy lehet.

 (2) Nem lehet a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőnek kijelölni azt a  védelmi és biztonsági ellenőrt, aki 
az (1) bekezdésben foglalt feltételnek nem felel meg.

 (3) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az  (1)  bekezdésben foglalt szakmai gyakorlatra 
vonatkozó követelmény alól felmentést adhat.

7. §  A védelmi és biztonsági ellenőr köteles
a) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani,
b) megbízólevelét az ellenőrzött szerv vezetőjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának bemutatni,
c) a tárgyilagos és elfogulatlan megállapítás kialakításához szükséges iratot és körülményt megvizsgálni,
d) megállapítását tárgyszerűen, a  valóságnak megfelelően írásba foglalni és azt a  megfelelő bizonyítékkal 

alátámasztani,
e) a védelmi és biztonsági ellenőrzés során büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás megindítására, illetve 

polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítésére okot adó cselekmény 
vagy mulasztás, továbbá más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezését megalapozó 
jogszabálysértés gyanúja esetén haladéktalanul jelentést tenni a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető útján 
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerv vezetőjének,

f ) ellenőrzési részjelentést készíteni és azt az  aláírását követően a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőnek 
átadni,

g) a védelmi és biztonsági ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve fennálló 
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi 
felelősséggel tartozik,

h) az ellenőrzött és a védelmi és biztonsági ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szervnél és annak 
részegységeiben a biztonsági szabályt és a munkarendet figyelembe venni,

i) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb titkot megőrizni,
j) a védelmi és biztonsági ellenőrzés során készített és beszerzett iratot és iratmásolatot jogszabály és közjogi 

szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint kezelni.
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8. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőr nem vehet részt a védelmi és biztonsági ellenőrzésben, ha
a) az ellenőrzött szerv vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,
b) korábban az  ellenőrzött szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt a  jogviszony megszűnésétől 

számított egy éven belül,
c) az ellenőrizendő szakterülettel vagy szervvel közös vagy kapcsolódó program vagy feladat végrehajtásában 

közreműködött a program lezárását vagy a feladat elvégzését követő egy éven belül,
d) az ellenőrzött szervezetnél bármely egyéb megengedett tevékenységet végez, vagy az  ellenőrzött 

időszakban ilyen tevékenységet végzett,
e) a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.

 (2) Az  összeférhetetlenségről a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az  összeférhetetlenség 
okának tudomására jutásától számított 8 napon belül határoz. A  döntés meghozataláig a  védelmi és biztonsági 
ellenőrt az  összeférhetetlenséggel érintett védelmi és biztonsági ellenőrzéssel összefüggésben az  ellenőrzési 
tevékenysége alól fel kell menteni.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjével 
kapcsolatban merül fel, köteles azt haladéktalanul a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti információs államtitkára 
útján a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek bejelenteni. Az összeférhetetlenségről a Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter dönt.

9. §  A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető felelős
a) az ellenőrzés előkészítéséért, az ellenőrzési feladatok összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért,
b) a védelmi és biztonsági ellenőr által írásba foglalt megállapítás és a  rendelkezésére álló irat alapján 

az ellenőrzés tapasztalatait összegző jelentés tervezetének elkészítéséért,
c) az általa készített jelentéstervezet adatának és ténymegállapításának valódiságáért és helytállóságáért.

5. Az ellenőrzött szerv jogai és kötelezettségei

10. §  Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult
a) a védelmi és biztonsági ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat és megbízólevele 

bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
b) a védelmi és biztonsági ellenőrzésnek az  adott szervre vonatkozó javaslatát és az  ennek alapjául szolgáló 

megállapítást megismerni.

11. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója és alkalmazottja köteles
a) a védelmi és biztonsági ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, a  védelmi és biztonsági ellenőrrel 

együttműködni,
b) a védelmi és biztonsági ellenőr számára megfelelő munkakörülményt biztosítani.

 (2) Az ellenőrzött szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles
a) a védelmi és biztonsági ellenőr rendelkezésére bocsátott irat, okirat, adat teljességéről felhívásra teljességi 

nyilatkozatot kiadni,
b) a védelmi és biztonsági ellenőrzés javaslata alapján a végrehajtásért felelős személyt kijelölni és a végrehajtás 

határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az  intézkedést a  megadott határidőre végrehajtani, 
továbbá arról a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét írásban tájékoztatni.

 (3) A kapcsolattartó az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles
a) a védelmi és biztonsági ellenőr által

aa) írásban kért adatszolgáltatást, iratot iratjegyzék kíséretében határidőre megküldeni,
ab) kért iratanyag előkészítését, összegyűjtését koordinálni,

b) a védelmi és biztonsági ellenőrrel folyamatosan kapcsolatot tartani.
 (4) Az  ellenőrzött szerv vezetője a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve felhívására a  megjelölt határidőn 

belül kapcsolattartót jelöl ki. Ha az  ellenőrzött szerv vezetője e  kötelezettségének nem tesz eleget, az  ellenőrzött 
szerv vezetőjét kell kapcsolattartónak tekinteni. Az  ellenőrzött szerv vezetője felelősséggel tartozik azért, hogy 
a  kapcsolattartó a  (3)  bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges jogosultsággal 
rendelkezzen.
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12. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzésének lefolytatása és az  ellenőrzés megtervezése 
érdekében az ellenőrzött szerv és annak munkavállalója közreműködésre köteles.

 (2) A  közreműködésre felhívott ellenőrzött szerv a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére – annak 
kérésére soron kívül, de legkésőbb 5 munkanapon belül – az  ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása és 
lefolytatása érdekében szükséges adatot és iratot rendelkezésre bocsátja, a tájékoztatást megadja.

 (3) A  helyszíni ellenőrzés során az  ellenőrzött szerv és munkatársa köteles a  védelmi és biztonsági ellenőr részére 
az ellenőrzött szerv objektumába és az ellenőrzéshez kapcsolódó helyiségébe való belépést, valamint a papíralapú 
és informatikai eszközzel kezelt adatnyilvántartó rendszerbe való betekintést biztosítani, a  kért felvilágosítást és 
tájékoztatást megadni.

 (4) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve és a  közreműködésre kötelezett, valamint az  ellenőrzést 
támogató szervezet közötti kapcsolat elsősorban elektronikus úton tartható fenn. A védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szerve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján 
szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást vehet igénybe.

6. A védelmi és biztonsági ellenőrzés folyamata

13. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője a  védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásához 
kijelöli a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőt, a  védelmi és biztonsági ellenőrzést lefolytató ellenőrt, szükség 
esetén a szakértőt.

 (2) A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető elkészíti az ellenőrzési programot.
 (3) Az ellenőrzési programot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője hagyja jóvá. Az ellenőrzési 

programtól eltérni a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője jóváhagyásával lehet, 
az ellenőrzési program módosítását a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető kezdeményezheti.

 (4) A  védelmi és biztonsági ellenőrzés módosítása esetén a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezető az  ellenőrzési 
program módosítását kezdeményezi.

14. § (1) A  védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőt, a  védelmi és biztonsági ellenőröket és a  külső szakértőket a  védelmi és 
biztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges megbízólevéllel kell ellátni.

 (2) A megbízólevél tartalmazza
a) a „Megbízólevél” megnevezést,
b) a védelmi és biztonsági ellenőr nevét, beosztását, szolgálati igazolványának vagy annak hiányában 

személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,
c) az ellenőrzött szerv megnevezését,
d) a védelmi és biztonsági ellenőrzés formáját és tárgyát,
e) a védelmi és biztonsági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra való utalást,
f ) a megbízólevél időbeli hatályát,
g) a megbízólevél kiállításának keltét és
h) a megbízólevél kiállítására jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

15. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen, a védelmi és biztonsági 
ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentáció és informatikai rendszer adatállományának értékelésével, 
a megfelelő ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.

 (2) A  helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban be kell jelenteni az  ellenőrzött szerv 
vezetőjének, kapcsolattartó kijelölése esetén a  kapcsolattartónak. Ennek keretében tájékoztatást kell adni 
a védelmi és biztonsági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásról és a védelmi és biztonsági ellenőrzés 
várható időtartamáról. Az  előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az  – a  rendelkezésre álló adatok alapján – 
meghiúsítaná a védelmi és biztonsági ellenőrzés eredményes lefolytatását.

16. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzés során megkeresést intézhet 
az adatszolgáltatás, az  információ hitelességének megállapítása vagy az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, de nem 
az  ellenőrzött szervnél fellelhető irat – ideértve a  minősített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb 
titkot tartalmazó iratot is – megküldése érdekében bármely hatósághoz, egyéb állami, önkormányzati szervhez, 
gazdálkodó szervezethez vagy személyhez.
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 (2) A  megkeresett szerv vagy személy a  megkeresésben foglaltak teljesítését csak akkor tagadhatja meg, 
ha  az  jogszabályba ütközik. A  megkeresett szerv vagy személy a  megkeresést annak megérkezésétől számított 
8 napon belül köteles teljesíteni vagy a  megkeresés teljesítésének jogszabályi akadályát a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervével közölni.

 (3) Ha a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges irat idegen nyelven áll rendelkezésre, az ellenőrzött 
szerv a  védelmi és biztonsági ellenőr felhívására köteles annak magyar nyelvű hiteles fordítását is a  védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szerve rendelkezésére bocsátani.

17. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzés megállapításának bizonyítására felhasználható különösen
a) az eredeti irat,
b) a másolat, amely egyszerű másolat vagy az eredeti irat hitelesített másolata,
c) a kivonat, amely az eredeti irat meghatározott részének szöveghű, hitelesített másolata,
d) a tanúsítvány, amely több eredeti iratnak, másolatnak vagy nyilvántartásnak a védelmi és biztonsági ellenőr 

által meghatározott szövegrészét és számszaki adatát tartalmazó hitelesített irat,
e) a jegyzőkönyv, amely az ellenőrzött szerv vezetőjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának a védelmi 

és biztonsági ellenőr előtt tett szóbeli nyilatkozata dokumentálására szolgál,
f ) a közös jegyzőkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyről nincs egyéb irat, de amelynek 

valódiságát a  védelmi és biztonsági ellenőr és az  ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója vagy 
alkalmazottja közösen megállapítja, és e tényt aláírásával igazolja,

g) a fénykép, videofelvétel vagy más kép- és hangrögzítő eszközzel készített felvétel,
h) a szakértői vélemény,
i) a nyilatkozat, amely az ellenőrzött szerv olyan alkalmazottjának vagy olyan személynek írásbeli kijelentése, 

aki a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyával összefüggő információval rendelkezik vagy rendelkezhet.
 (2) A  hiteles másolatot, a  kivonatot és a  tanúsítványt az  ellenőrzött szerv vezetője vagy a  kapcsolattartó hitelesíti. 

A hitelesítő az iratban foglaltak valódiságát a hitelesítés időpontjának feltüntetése mellett aláírásával igazolja.
 (3) A  másolat hitelesítésénél a „másolat” szó feltüntetése mellett utalni kell arra, hogy a  másolat az  eredeti irattal 

mindenben megegyezik. Nincs szükség hitelesítésre, ha
a) a másolatot az ellenőrzött szerv készíti el,
b) iratjegyzék kíséretében megküldi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére,
c) az iratjegyzék valamennyi csatolt iratot tételesen tartalmazza, és
d) az ellenőrzött szerv vezetője vagy a  kapcsolattartó nyilatkozik arról, hogy a  megküldött másolat az  eredeti 

irattal mindenben megegyezik.
 (4) Az  ellenőrzött szerv részéről az  adatszolgáltatást teljesítő személy felelős azért, hogy a  megküldött másolat 

az eredeti irattal mindenben megegyezzen.
 (5) A kivonat hitelesítésénél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy a kivonat mely eredeti irat melyik 

oldalának mely szövegrészét tartalmazza.
 (6) A  tanúsítvány hitelesítésénél a  „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy mely irat vagy 

nyilvántartás alapján készült.
 (7) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  általa a  védelmi és biztonsági ellenőrzés során jogszerűen 

beszerzett iratot, adatot, iratot vagy egyéb bizonyítási eszközt más védelmi és biztonsági ellenőrzésnél is 
felhasználhatja.

18. § (1) Ha a  védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatása szempontjából jelentős tény vagy egyéb körülmény 
megállapításához olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve nem rendelkezik, szakértőt vesz igénybe.

 (2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve szakértőként minden olyan személyt vagy szervezetet igénybe 
vehet, aki vagy amely a  szakkérdés megválaszolásához a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerv vezetője 
által meghatározott megfelelő végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapján kiadott – természetes személy esetén személyi, szervezet esetén telephely – biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkezik.

 (3) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  szakértővel közli mindazokat az  adatokat, amelyekre 
feladatának teljesítéséhez szüksége van. A  szakértő a  védelmi és biztonsági ellenőrzés iratát a  feladatának 
ellátásához szükséges mértékben megismerheti.
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19. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője indokolt esetben 
megszakíthatja, így különösen, ha
a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének soron kívüli védelmi és biztonsági ellenőrzést kell 

lefolytatnia, vagy
b) a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető vagy a védelmi és biztonsági ellenőr akadályoztatva van.

 (2) A védelmi és biztonsági ellenőrzés megszakításáról az ellenőrzött szerv vezetőjét írásban értesíteni kell.
 (3) A  védelmi és biztonsági ellenőrzés megszakítását megalapozó körülmény fennállását a  védelmi és biztonsági 

igazgatás központi szervének vezetője szükség szerint felülvizsgálja, és dönt az  ellenőrzés megszakításának 
fenntartásáról vagy annak folytatásáról.

20. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője felfüggesztheti, 
ha a  körülmény, hiányosság vagy az  ellenőrzött szerv jogsértő magatartása az  ellenőrzés folytatását nem teszi 
lehetővé.

 (2) A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető kötelessége a védelmi és biztonsági ellenőrzés folytatását akadályozó tényt, 
illetve körülményt rögzíteni, az  ezért felelős személyt megnevezni és a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve vezetőjének a védelmi és biztonsági ellenőrzés felfüggesztésére javaslatot tenni.

 (3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője a  védelmi és biztonsági ellenőrzés felfüggesztése 
esetén
a) írásban tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét az ellenőrzés felfüggesztéséről, és
b) legfeljebb 30 napos határidőt állapít meg a  (2)  bekezdés szerint rögzített hiányosság pótlására vagy 

a jogsértő magatartás megszüntetésére.

7. Az ellenőrzési jelentés

21. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzésről ellenőrzési jelentést készít.
 (2) Az ellenőrzési jelentés tartalmazza

a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzést végző szervezeti egységének megnevezését,
b) az ellenőrzött szerv megnevezését,
c) védelmi és biztonsági tevékenységgel összefüggő ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás 

megjelölését,
d) a védelmi és biztonsági ellenőrzés formáját és tárgyát,
e) a védelmi és biztonsági ellenőrzéssel érintett időszakot,
f ) a helyszíni vizsgálat kezdetét és végét,
g) a védelmi és biztonsági ellenőrzés célját, feladatát,
h) az alkalmazott ellenőrzési módszert és eljárást,
i) az ellenőrzési megállapítást és javaslatot,
j) a védelmi és biztonsági ellenőrzéssel érintett időszakban az  ellenőrzött szervnél hivatalban lévő, 

az ellenőrzött területért felelős vezető nevét, beosztását,
k) a jelentés elkészítésének keltezését és
l) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének aláírását.

 (3) A (2) bekezdés i) pontja szerinti megállapításban lényegre törő, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, 
rövid, tömör értékelést kell adni, továbbá – hiányosság feltárása esetén – javaslatot kell megfogalmazni 
a hiányosság felszámolása és a folyamat eredményesebb működése érdekében.

 (4) A védelmi és biztonsági ellenőr az ellenőrzési jelentés elkészítésénél minden, az ellenőrzött és az egyéb szerv által 
rendelkezésre bocsátott, a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyához kapcsolódó információt és véleményt értékel. 
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó információ és vélemény nem befolyásolhatja a védelmi és biztonsági ellenőrök 
tényeken alapuló megállapításait.

 (5) Az  ellenőrzési jelentés elkészítéséért és a  levont következtetésért a  védelmi és biztonsági vizsgálatvezető, 
a  megállapítások valódiságáért, helytállóságáért és alátámasztásáért a  vizsgálatot végző védelmi és biztonsági 
ellenőr a felelős.

22. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak az  adott szervre 
vonatkozó megállapítást és javaslatot tartalmazó kivonatát egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szerv azon 
vezetőjének, akire nézve a  jelentéstervezet javaslatot tartalmaz. Egyéb érdekelt részére a  védelmi és biztonsági 
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igazgatás központi szerve vezetőjének döntése alapján kell az ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak kivonatát 
megküldeni.

 (2) Ha az  ellenőrzött szerv vagy az, akire az  ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata tervezete megállapítást vagy 
javaslatot tartalmaz, az  ellenőrzési jelentésben vagy annak kivonata tervezetében rögzített megállapítást vagy 
javaslatot vitatja, észrevételét az  ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata tervezetének kézhezvételétől számított 
8  napon belül a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervénél írásban nyújthatja be. Az  észrevételben  
meg kell jelölni azt a  jogszabályhelyet, illetve mellékelni kell azt az  iratot, amely az  észrevételben foglaltakat 
alátámasztja.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti határidőt az  ellenőrzött szerv a  határidő lejárta előtt előterjesztett indokolt kérelemre 
a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője egy alkalommal, legfeljebb 8 nappal 
meghosszabbíthatja.

 (4) Ha a  (2) és (3)  bekezdés szerinti határidőben az  ellenőrzött szerv nem tesz észrevételt, azt akként kell tekintetni, 
hogy az ellenőrzött szerv az ellenőrzési jelentésben vagy annak kivonatának tervezetében rögzített megállapítással 
és javaslattal egyetért.

 (5) Az  észrevétel elfogadása esetén a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  ellenőrzési jelentést vagy 
annak kivonatának tervezetét az  elfogadott észrevételnek megfelelően módosítja, és erről vagy az  észrevétel 
elutasításáról az ellenőrzött szervet tájékoztatja.

 (6) Ha a megállapítás vagy a javaslat alapján szükséges, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési 
jelentést, vagy annak kivonatának tervezetét záró megbeszélés keretében egyezteti az ellenőrzött szerv vezetőjével 
vagy az általa kijelölt, az ellenőrzött szerv képviseletére felhatalmazott személlyel.

23. §  A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  ellenőrzési jelentést a  Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti 
információs államtitkára útján a Kormány részére terjeszti elő.

8. Az ellenőrzött szerv intézkedési kötelezettsége

24. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  ellenőrzési megállapítást tartalmazó jelentését megküldi 
az  ellenőrzött szerv vezetőjének. Az  ellenőrzött szerv vezetője az  ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a  jelentésben foglalt megállapításhoz kapcsolódó intézkedési 
tervet összeállítani, és azt a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére megküldeni.

 (2) Ha az intézkedési tervben foglaltak hiányosak vagy más okból nem elfogadhatók, a védelmi és biztonsági igazgatás 
központi szerve az  intézkedési tervet indokolással és 15 munkanap – testületi döntéshozatal szükségessége 
esetén a következő testületi ülést követő 5 munkanap – póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre 
az ellenőrzött szerv vezetőjének.

 (3) Az  intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti.

25. § (1) Az  ellenőrzött szerv vezetője éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel az  ellenőrzési jelentésben vagy annak 
kivonatában tett javaslat hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. A nyilvántartás az intézkedési terv alapján 
tartalmazza az ellenőrzött szerv által végrehajtott intézkedés rövid leírását és a végre nem hajtott intézkedés okát.

 (2) Az  ellenőrzési jelentés megállapítása, illetve javaslata alapján végrehajtott intézkedésről, a  végre nem hajtott 
intézkedésről és annak indokáról az  ellenőrzött szerv vezetője beszámolót készít, és azt a  tárgyévet követő 
év január 31-éig megküldi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére.

 (3) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról 
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján előterjesztett éves beszámolójában tájékoztatja a Kormányt.

9. Záró rendelkezések

26. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 404/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági képzések szabályairól

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Vbö.) 
szerinti feladatok ellátásában részt vevő személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésének célja 
az összkormányzati válságkezelésre történő felkészítés megvalósítása.

 (2) A  védelmi és biztonsági igazgatási képzés a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által támasztott 
követelmények szerint
a) védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyam,
b) védelmi és biztonsági céltanfolyam vagy
c) védelmi és biztonsági igazgatási szakértő szakmai képzés
útján teljesítendő.

 (3) A (2) bekezdés szerinti képzési formákon részt vevők köre:
a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének állománya,
b) a központi államigazgatási szerv és a  Magyar Honvédség védelmi és biztonsági feladatok ellátására kijelölt 

személyi állománya,
c) a Vbö. 49. § (1) bekezdésében meghatározott szerv védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselője,
d) a védelmi és biztonsági tevékenységre való települési szintű felkészülés keretében kijelölt referens,
e) az önkéntes jelentkezés alapján részt vevő személy.

 (4) A  (3)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti állomány számára a  védelmi és biztonsági igazgatási képzés teljesítése 
a munkakör betöltéséhez szükséges követelményként előírható.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésével kapcsolatos követelmény 
meghatározása körében a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve meghatározza és hivatalos 
elérhetőségén közzéteszi a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés
a) felépítését,
b) szakmai témakörét és annak súlyozását,
c) szakmai tartalmát, amely magában foglalja a  védelmi és biztonsági igazgatás szabályozásának 

ismertetését, valamint az összkormányzati válságkezelés és az  igazgatás különleges jogrendi működésének 
feladatrendszerét,

d) elméleti és gyakorlati óraszámát,
e) számonkérési módozatának főbb elemeit, valamint
f ) tartalmi felülvizsgálatára és a továbbképzési céllal való megismétlésére vonatkozó követelményeket.

 (6) A  védelmi és biztonsági igazgatási feladatok végrehajtására kötelezett személy képzésen, felkészítésen való 
részvételét a  foglalkoztató szerv vezetője – a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével egyeztetve – 
tervezi és biztosítja.

 (7) A védelmi és biztonsági igazgatási képzés szakmai ellenőrzésére a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
jogosult.

2. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzést a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) által 
szervezett képzés keretében kell teljesíteni, amelynek eredményes elvégzését az NKE az irányadó jogszabály szerinti 
tanúsítvány kiállításával igazolja.

 (2) Az NKE a védelmi és biztonsági igazgatási képzés helyzetéről, további fejlesztéséről, illetve javasolt módosításáról 
szükség szerint – de legalább évente egy alkalommal – egyeztet a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szervével.

 (3) Az  NKE az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzés tartalmának kidolgozását, illetve a  képzés elindítását és 
folytatását a (2) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével 
folyamatosan egyeztetve látja el.

3. §  Az e rendeletben foglalt képzési forma nem érinti a jogszabályban meghatározott ágazati képzés és továbbképzés 
rendszerét.
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4. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. § (1) A  védelmi és biztonsági igazgatási képzés kialakításához, szervezéséhez, megvalósításához szükséges feltételeket 
az NKE – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével együttműködésben – megvizsgálja, és az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 120 napon belül a  fejlesztés és forrás biztosításához szükséges kormányzati döntésre 
nézve a fenntartója útján javaslatot terjeszt a Kormány elé.

 (2) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés teljesítésére kötelezettnek az  e  rendelet hatálybalépését követő  
egy éven belül, az 1. § (3) bekezdésében meghatározott beosztásba újonnan kinevezett személynek a kinevezését 
követő egy éven belül meg kell kezdenie a megjelölt képzést.

 (3) Az  1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti képzést a  teljesítésére kötelezettnek a  védelmi és biztonsági igazgatási 
szakértő szakmai képzésre vonatkozó programkövetelmény nyilvántartásba vételét követő egy éven belül,  
az ezt követően kötelezettnek a kötelezést követő egy éven belül, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
által koordinált módon kell megkezdeni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 405/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. ágazati gyakorlat: a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény  

(a továbbiakban: Vbö.) 73. § (5) bekezdése szerint gyakorlat,
2. gyakorlat: az ágazati gyakorlat és a központi gyakorlat,
3. központi gyakorlat: a Vbö. 73. § (2) bekezdése szerinti gyakorlat,
4. nemzetközi gyakorlat: az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete vagy az  Európai Unió által meghatározott 

célból, a  tagságból eredő kötelezettségekre történő felkészítésre irányuló, több nemzet részvételével  
megvalósuló gyakorlat,

5. riasztási gyakorlat: a  védelmi és biztonsági eseményt kezelő vagy abban együttműködő szervezet részére 
elrendelt gyakorlatfajta, amely a szervezet egészére, részeire, elemeire vagy egyes személyére vonatkoztatva, 
kidolgozott szabályok, időbeosztás és ütemezés szerinti műveletekre, tevékenységre irányuló cselekménysor,

6. ütemterven kívüli gyakorlat: a központi gyakorlat fajtája, amelynek tervezése és elrendelése a miniszterelnök 
utasítása alapján történik, és amelynek célja egy aktuális vagy várható védelmi és biztonsági eseményre való 
reagálás és eseménykezelési képesség felmérése.

2. A gyakorlatok általános szabályai

2. §  A Kormány a  védelmi és biztonsági tervekben foglaltak, valamint a  Kormány által meghatározott védelmi és 
biztonsági kapcsolódású feladatok megvalósulását és megvalósíthatóságát, az  államigazgatás szervének, 
szervezetének védelmi és biztonsági eseményre való reagálási, és az arra vonatkozó kezelési képességét az ágazati 
gyakorlaton és a központi gyakorlaton keresztül rendszeresen ellenőrzi.

3. § (1) A központi gyakorlatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve koordinációjával az ágazat irányításáért 
felelős szerv tervezi, szervezi, vezeti és hajtja végre.
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 (2) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a  tárgyévben megvalósítani tervezett központi gyakorlatot, 
annak tartalmát, részt vevő szerveit, szervezeteit, valamint forrásszükségletét éves ütemtervben rögzíti, amelyet 
a központi gyakorlatot megelőző év december 15-ig a Kormány hagy jóvá.

 (3) Az  ütemterv tervezetét a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az  ágazat irányításáért felelős szerv 
részére a költségvetési tervezhetőségi szempontokra figyelemmel küldi meg véleményezésre.

 (4) A  központi gyakorlaton a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve képviselője résztvevőként vagy 
megfigyelőként vesz részt.

4. § (1) Az  ágazati gyakorlatot az  ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint a  védelmi és biztonsági feladatok 
ellátásában érintett szerv részére úgy kell tervezni és ütemezni, hogy az időben, témában és tartalomban igazodjon 
a Kormány által jóváhagyott központi gyakorlathoz.

 (2) Az  ágazati gyakorlat levezetési tervét tájékoztatásul meg kell küldeni a  védelmi és biztonsági igazgatás központi 
szerve részére.

 (3) Az ágazat a felkészítési rendszere szerinti, egyéni tartalmú szakmai gyakorlatot is tervezhet.
 (4) Az  ágazati gyakorlatra minden esetben meg kell hívni a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének 

képviselőjét, aki résztvevőként vagy megfigyelőként az ágazati gyakorlaton részt vehet.

3. A gyakorlat elrendelése, előkészítése és finanszírozása

5. §  Az éves ütemterv szerinti központi, valamint az  ágazati gyakorlat elrendeléséről – több résztvevő által egyszerre 
végrehajtott gyakorlat esetén – a tervezett résztvevőket előzetesen tájékoztatni kell.

6. § (1) Az ütemterven kívüli gyakorlat riasztási gyakorlattal együtt kerül elrendelésre.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlatot a miniszterelnök vagy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelheti el,  

és azt a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve szervezi.

7. § (1) Központi gyakorlatot az éves ütemterv szerinti tartalommal és időintervallumra kell előkészíteni, attól való eltérést 
csak a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve egyetértésével lehet tervezni.

 (2) A központi gyakorlat tervezése, szervezése feladataiért felelős
a) végzi a központi gyakorlat előkészítésének általános irányítását,
b) jóváhagyja a központi gyakorlat végrehajtására kidolgozott levezetési tervet, részére felterjesztett javaslatot 

és a gyakorlattal kapcsolatos jelentést,
c) felkéri az érintett szerv, szervezet felsőszintű vezetőit az együttműködési feladat ellátására,
d) az érintett szervezet bevonásával feldolgozza a  központi gyakorlat tárgyával kapcsolatos tapasztalatot, 

valamint
e) elkészíti a központi gyakorlat értékelését.

8. § (1) A központi gyakorlat erőforrás-szükségletét a központi gyakorlatot tervező, szervező és levezető szervezet biztosítja. 
A  központi gyakorlat forrásszükségletét az  ágazat irányításáért felelős szerv az  éves költségvetési tervében 
előirányozza.

 (2) A központi gyakorlatra vonatkozó végrehajtás elgondolását, valamint a végrehajtás részleteit tartalmazó levezetési 
tervet a  gyakorlatért felelős ágazat irányításáért felelős szerv dolgozza ki, amelyről tájékoztatja a  védelmi és 
biztonsági igazgatás központi szervét.

 (3) A központi gyakorlat végrehajtása során a levezető szervezet vezetője felelős
a) a központi gyakorlat pontos, mindenre kiterjedő operatív tervezéséért,
b) a központi gyakorlat minden oldalú biztosításáért,
c) a részt vevő szervezet együttműködésének megszervezéséért,
d) a központi gyakorlat szükség szerinti felfüggesztéséért,
e) a központi gyakorlat indításáért és lezárásáért, valamint
f ) a központi gyakorlattal kapcsolatban a  sajtó és szükség esetén a  lakosság tájékoztatásának 

megszervezéséért.
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4. A központi gyakorlat indítása, felfüggesztése, lezárása

9. § (1) A  központi gyakorlat indítható személyes elrendeléssel vagy meghatalmazott útján, szóban, informatikai eszköz 
vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével.

 (2) A központi gyakorlat indításának formáját és módját a levezető szervezet vezetője határozza meg.

10. § (1) A központi gyakorlatot a levezető szervezet vezetője függesztheti fel.
 (2) A központi gyakorlat akkor függeszthető fel, ha

a) a központi gyakorlat levezetéséért felelős szervezet vezetője úgy ítéli meg, hogy a gyakorlatnak a levezetés 
okmányaiban meghatározott célja külső okok miatt már nem érhető el,

b) a minden oldalú biztosítás feladatai tovább már nem garantálhatók,
c) a miniszterelnök a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjén keresztül erre vonatkozó 

utasítást ad, vagy
d) olyan védelmi és biztonsági esemény következik be, amely megköveteli a  gyakorlaton részt vevők 

alkalmazását, amely tényről a gyakorlat levezetésért felelős a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
vezetőjét tájékoztatja.

11. § (1) A központi gyakorlat a levezető szervezet vezetőjének utasítására kerül befejezésre és lezárásra.
 (2) A központi gyakorlat felfüggesztésének és befejezésének elrendelése a központi gyakorlat indításával megegyező 

módon történik.

5. Nemzetközi gyakorlatban való részvétel

12. §  Nemzetközi gyakorlatban való hazai közreműködés esetén a  hazai közreműködés megszervezéséért,  
a 8. § (3) bekezdése szerinti feladatok nemzeti végrehajtásáért, valamint a külföldi résztvevővel vagy együttműködővel 
való kapcsolattartás megszervezéséért a 3. § (2) bekezdése szerinti ütemtervben megjelölt ágazat a felelős.

6. A gyakorlat és a nemzetközi gyakorlat értékelése

13. § (1) A  központi gyakorlatot tervező, szervező és levezető ágazat a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve 
bevonásával elemzi és értékeli a végrehajtott gyakorlatot, amelyről a 14. § (2) bekezdésében foglalt adattartalommal 
beszámolót készít a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére. A  beszámolót az  ágazat a  gyakorlat 
befejezése után 30 napon belül küldi meg a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének.

 (2) Az  ágazati gyakorlatot a  gyakorlatot tervező, szervező és levezető ágazat értékeli, amelyről tájékoztatót készít 
a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére a  14.  § (2)  bekezdése szerinti adattartalommal. 
A  tájékoztatót az  ágazati gyakorlat befejezése után 30 napon belül kell megküldeni a  védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szerve részére.

 (3) A  nemzetközi gyakorlat értékelése során az  (1)  bekezdés szerinti feladatokat a  nemzetközi gyakorlat  
hazai megvalósításáért felelős szervezet vezetője látja el.

14. § (1) A  végrehajtott központi és nemzetközi gyakorlatok éves értékeléséről az  előző évben végrehajtott központi 
gyakorlatokról szóló beszámolók és tájékoztatók alapján a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve minden 
év február 15-ig összegzett beszámolót készít a  Kormány részére, amelyet a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter útján terjeszt elő.

 (2) Az összegzett beszámoló tartalmazza
a) a központi gyakorlatok időpontját, időtartamát, helyszínét,
b) a részt vevő szakágakat, azok szerveit, szervezeteit,
c) a központi gyakorlatok tárgyát, célját, tartalmát,
d) a központi gyakorlatok megfelelő vagy nem megfelelő minősítését,
e) a központi gyakorlatok tekintetében tett megállapításokat, a levont következtetéseket és
f ) a levont következtetések alapján szükségesnek javasolt intézkedéseket.

 (3) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az  összegzett beszámolót tájékoztatás céljából 
megküldi a központi gyakorlaton részt vevő szervek, szervezetek vezetői részére is.
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 (4) A  központi gyakorlatok értékelését, valamint a  végrehajtás során összegyűjtött tapasztalatokat a  hasonló tárgyú 
gyakorlatok megszervezésénél és végrehajtásánál figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 406/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági bírság szabályairól

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védelmi és biztonsági bírság kiszabása

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: hatóság) a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 70. §-a alapján az 1. mellékletben meghatározott szabályszegések 
esetén az ott meghatározott összegű védelmi és biztonsági bírság (a továbbiakban: bírság) kiszabására jogosult.

 (2) Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a  bírság összege az  egyes bírságtételek egyesített összege, 
amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

2. §  A bírság kiszabásakor a  hatóság – a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott 
mérlegelési szempontokon túl – az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről:
a) a szabályszegést elkövető vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai, valamint
b) a bírság alkalmassága a szabályszegést elkövető további szabályszegéstől történő visszatartására.

3. §  A bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

4. § (1) A  bírság megfizetésére a  hatóság a  teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi 
részletfizetést engedélyezhet, ha a  bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára 
a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése 
azonnal esedékessé válik.

 (2) A hatóság a  természetes személynek a  teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelme alapján az őt terhelő 
bírságot végzésben mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, ha annak megfizetése a fizetésre kötelezett és a vele 
együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 (3) A  hatóság a  teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelem alapján a  bírságot kivételes méltányosságból 
mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a fizetésre kötelezett vállalkozási 
tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét 
ellehetetlenítené.

2. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
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6. §  Az 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 406/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A szabályszegés megnevezése és a bírság összege

A B C

1. A szabályszegés megnevezése
A bírság legkisebb mértéke

(forint)

A bírság legnagyobb mértéke 

(forint)

2.
polgári védelmi adatszolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettség elmulasztása

50 000 300 000

3.
polgári védelmi adatszolgáltatással kapcsolatos valótlan 
adat szolgáltatása

100 000 1 000 000

4.
polgári védelmi bejelentéssel kapcsolatos kötelezettség 
elmulasztása

50 000 300 000

5.
polgári védelmi megjelenéssel kapcsolatos kötelezettség 
elmulasztása

100 000 500 000

6. polgári védelmi szolgálat teljesítésének elmulasztása 200 000 1 000 000

7.
gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelező 
adatszolgáltatás elmulasztása

50 000 300 000

8.
gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos valótlan 
adat szolgáltatása

100 000 1 000 000

9.
gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos kötelezettség elmulasztása

200 000 1 000 000

10.
összehangolt védelmi tevékenység esetén ingó és 
ingatlan vagyontárgyak ideiglenes igénybevételének 
akadályozása

100 000 3 000 000

11.
különleges jogrend kihirdetésének kezdeményezése, 
valamint különleges jogrend esetén a gazdaság 
mozgósításának akadályozása

200 000 3 000 000

12.
nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tervezése 
körében elrendelt adatszolgáltatás elmulasztása

50 000 300 000

13.
nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tervezése 
körében valótlan adat szolgáltatása

100 000 1 000 000

14.
nemzetgazdaság védelmi és biztonsági tartalékolása 
körében előírt tartalékolási kötelezettség megszegése

1 000 000 5 000 000

15.
összehangolt védelmi tevékenység esetén bevezetett 
magatartási szabályok megszegése

100 000 3 000 000



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 171. szám 6987

A Kormány 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 
szerinti ellátási kötelezettségeiről

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 1.  melléklet szerinti gazdasági társaságot az  ott meghatározott termék és szolgáltatás tekintetében ellátási 
kötelezettség terheli
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet,
b) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv,
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és
d) a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság fegyveres biztonsági őrsége
vonatkozásában.

2. §  Az 1.  § a)–c)  pontjában meghatározott szerv irányítását ellátó miniszter és az  1.  § d)  pontjában meghatározott 
gazdasági társaság felett a  tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve a  tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vezetője 
(a továbbiakban együtt: irányító kormánytag) minden év július 30-ig írásban tájékoztatja a  Védelmi Tanácsot 
az  1.  melléklet szerinti terméket és szolgáltatást érintő, következő évre tervezett, valamint a  beszerzés 
évét követő két év vonatkozásában előre jelezhető – a  termék vagy szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit is 
tartalmazó – igényeiről.

3. § (1) Az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat gyakorló kormánytag (a továbbiakban: 
miniszter) a 2. §-ban foglaltak ismeretében minden év szeptember 30-ig tájékoztatást ad a Védelmi Tanács részére 
az  1.  melléklet szerinti termék és szolgáltatás tekintetében a  következő év vonatkozásában fennálló gyártási 
kapacitásról, tartozék és szolgáltatás elérhetőségéről, valamint a tervezett egységárról.

 (2) Ha az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat nem kormánytag gyakorolja, akkor 
az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  tulajdonosi jogokat gyakorló szervet irányító vagy felügyelő miniszter 
kormánytag gyakorolja.

4. §  Az irányító kormánytag a  3.  §-ban foglaltak ismeretében minden év november 30-ig tájékoztatja a  minisztert 
az 1. melléklet szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó következő évi tényleges beszerzési igényekről.

5. §  Az irányító kormánytag a  4.  §-ban foglalt beszerzési igényt meghaladóan az  év közben felmerülő, az  1.  melléklet 
szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó esetleges többletigényről tájékoztatja a  minisztert, aki intézkedik 
az  igénynek az  1.  melléklet szerinti gazdasági társaság általi teljesíthetőségének megvizsgálásáról, és a  vizsgálat 
eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatja az irányító kormánytagot.

6. §  Az 1.  § a)–d)  pontjában meghatározott szerv az  1.  melléklet szerinti termék és szolgáltatás megrendelése során 
megvizsgálja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke szerinti feltételek fennállását.

7. §  A Kormány az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságot a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról 
szóló törvény szerinti rendvédelmi szervvel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben fennálló ellátási 
kötelezettsége alól a Védelmi Tanács előterjesztése alapján mentesítheti.

8. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a  honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes 
ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

3. SCORPION géppisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

4. CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

5. CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai
HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

6.
Az A:2–A:5 mezőben foglalt termékhez kapcsolódó gyári nagyjavítási 
szolgáltatás

HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.

A Kormány 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2–6. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 7–11. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), c), j), m), n) és p) pontjában, valamint a védelmi és biztonsági tevékenység összehangolásáról 
szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 6. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 12. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b)–d), f ) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről 
és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a  katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 1.  § 7.  pontjában, 11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 16/A.  § d)  pontjában, 45.  § (1)  bekezdés i)  pontjában 

az „üzemzavarok” szövegrész helyébe az „események” szöveg,
b) 14.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (7)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (4)  bekezdésében, 35.  § 

(7) bekezdésében az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
c) 25.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdésében az „üzemzavarokról” szövegrész helyébe az „eseményekről” 

szöveg,
d) 30. § (1) bekezdésében az „üzemzavarról” szövegrész helyébe az „eseményről” szöveg,
e) 30. § (3) bekezdésében az „üzemzavarról” szövegrész helyébe az „eseményről, súlyos balesetről” szöveg
lép.

3. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 3. melléklete a 2. melléklet szerint,
b) 5. melléklete a 3. melléklet szerint,
c) 7. melléklete a 4. melléklet szerint,
d) 12. melléklete az 5. melléklet szerint,
e) 13. melléklete a 6. melléklet szerint
módosul.

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

4. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 27a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„27a. Polgári védelmi egység: a területi, a települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezet eleme.”

5. § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  besorolást a  települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell 
megállapítani a  2.  melléklet a)  pontjában meghatározott veszélyeztető hatások kezelésében érintett ágazatok 
közreműködésével.”

 (2) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tényalapú kockázatbecslés biztosítása érdekében a folyamatban érintett ágazatok végzik a katasztrófák miatti 
veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését, azokat a  tényalapú kockázatbecslés folyamata során, a  megelőzési és 
felkészültségi, valamint az ellenállóképesség fokozását célzó intézkedések meghatározásánál figyelembe veszik.”

6. § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a  természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a  kockázatok 
azonosítása, elemzése és értékelése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a  katasztrófavédelmi feladatok 
és intézkedések rendszerét, valamint végrehajtásuk rendjét, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök 
hozzárendelésének szabályait. A  veszélyelhárítási tervezés részét képezi a  katasztrófakockázat-kezelési válaszok, 
azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása, valamint a  különböző 
kockázatokkal szembeni nemzeti ellenállóképesség fokozását szolgáló intézkedések.”

 (2) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A veszélyelhárítási tervezés szintjei:)
„f ) járási veszélyelhárítási terv.”
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7. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VI. fejezete a következő 22/A. és 22/B. alcímmel egészül ki:
„22/A. Járási veszélyelhárítási terv
31/A.  § (1) Járási veszélyelhárítási tervet készít a  helyi védelmi bizottság az  illetékességi területén fennálló 
veszélyelhárítási feladatok összehangolására a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 
közreműködésével.
(2) A  járási veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi bizottság annak szükségessége esetén, egyebekben minden év 
április 30-ig felülvizsgálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével.
(3) A  járási veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az  adattárakat, térképeket tartalmazó mellékletekből áll 
a 27. § (1) bekezdésében meghatározott elemek járási szintre történő alkalmazásával.
(4) A járási veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi bizottság hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szerve vezetőjének egyetértésével.

22/B. Összesített veszélyelhárítási terv
31/B. § (1) Összesített veszélyelhárítási tervet készít a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve az illetékességi 
területén jelentkező veszélyelhárítási feladatok összehangolására.
(2) Az  összesített veszélyelhárítási tervet a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve szükség szerint, 
egyebekben minden év május 31-ig felülvizsgálja.
(3) Az összesített veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az adattárakat, térképeket tartalmazó mellékletekből 
áll a 27. § (1) bekezdésében meghatározott elemek kirendeltségi szintre történő alkalmazásával.
(4) Az összesített veszélyelhárítási tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hagyja jóvá.”

8. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet 15.  §-a, 16.  §-a, 22.  § (4)  bekezdése, 25.  § (1)  bekezdése és 66.  §-a az  uniós polgári védelmi 
mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint 
az  uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2021. május 20-i  
(EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

9. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete a 7. melléklet szerint,
b) 5. melléklete a 8. melléklet szerint,
c) 7. melléklete a 9. melléklet szerint,
d) 8. melléklete a 10. melléklet szerint,
e) 9. melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.

10. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
  1.  1. § 2. pontjában, 57. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében a „katasztrófák és veszélyhelyzetek” 

szövegrész helyébe a „katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények” szöveg,
  2.  5. § a) pontjában, 6. § a) pontjában az „a kormányzati” szövegrész helyébe az „a katasztrófavédelmi” szöveg,
  3.  5. § a) pontjában, 89. § (3) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrészek helyébe a „területi” szöveg,
  4.  5.  § b) és c)  pontjában, 21.  § (2) és (3)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (4)–(7)  bekezdésében, 

36. § c) pontjában, 46. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 46. § (2) bekezdésében, 49. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 49. § (1) bekezdés e) pontjában, 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 53. § (1) bekezdés 
f ) pontjában, 90. § (2) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,

  5.  6. § b) pontjában a „katasztrófaveszélyt jelentő” szövegrész helyébe a „katasztrófa veszélyét hordozó” szöveg,
  6.  5. alcím címében, 8.  § nyitó szövegrészében a  „kormányzati” szövegrész helyébe a  „katasztrófavédelmi” 

szöveg,
  7.  14.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe 

a „katasztrófa veszélye” szöveg,
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  8.  18. § (1) bekezdésében, 37. § (2) bekezdés d) pontjában, 84. § (1) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „területi” szöveg,

  9.  24. § (3) bekezdés a) pontjában a „Kat.” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)” szöveg,

10.  31. § (1) bekezdésében a „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „katasztrófa veszélyének” szöveg,
11.  33. § (1) bekezdésében, 56. § c) pontjában, 94. §-ában a „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „katasztrófa 

veszélye, kiterjedt káresemény” szöveg,
12.  35.  § nyitó szövegrészében a „Kat. 20.  §-ában és 42.  §-ban” szövegrész helyébe a „védelmi és biztonsági 

tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 19.  §-ában és a  Kat. 42.  §-ában” szöveg,  
az „és katasztrófaveszély esetében a felkészülés során, valamint veszélyhelyzet esetében” szövegrész helyébe 
a „katasztrófa veszélye, kiterjedt káresemény és veszélyhelyzet esetén” szöveg,

13.  36.  § b)  pontjában a „megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke” szövegrész helyébe a „területi védelmi 
bizottság elnöke” szöveg,

14.  39.  § d)  pontjában a  „riasztó, tájékoztató polgári védelmi szakalegységek” szövegrész helyébe 
az „infokommunikációs polgári védelmi egységek” szöveg,

15.  39. § e) pontjában a „szakalegységek” szövegrész helyébe a „polgári védelmi egységek” szöveg,
16.  43.  § (3)  bekezdésében, 75.  § (1)  bekezdésében, 95.  §-ában, 96.  §-ában a „Katasztrófaveszély” szövegrész 

helyébe a „Katasztrófa veszélye, kiterjedt káresemény” szöveg,
17.  46. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „megyei, főváros” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
18.  53.  § (6)  bekezdés e)  pontjában a „szakalegységeken” szövegrész helyébe a „polgári védelmi egységeken” 

szöveg,
19.  53. § (6) bekezdés f ) pontjában a „szakalegységek” szövegrész helyébe az „egységek” szöveg,
20.  58. § (1) bekezdésében az „a Kat. 46. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „kiterjedt káresemény” szöveg,
21.  56. alcím címében a „feladatai” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi feladatai” szöveg,
22.  84. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „területi” szöveg,
23.  97. § (2) bekezdésében a „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „kiterjedt káresemény” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
a) II. fejezet címében a „kormányzati” szövegrész,
b) III. fejezete,
c) 28. § (6) bekezdése,
d) 30. § (1) és (6) bekezdése,
e) 49. § (3) bekezdés l) pontjában az „a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján” szövegrész,
f ) IX–X/A. fejezete.

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

12. § (1) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7.  § (2)  bekezdése a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
(Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető soron kívül módosítja)
„d) ha az  üzemeltetői biztonsági terv vagy az  annak alapjául szolgáló kockázatelemzés tartalmi követelményei 
megváltoznak.”

 (2) A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  üzemeltető a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti védelmi és 
biztonsági eseményekre való felkészülés érdekében a 2. melléklet szerinti üzemeltetői biztonsági terv 7. pontjában 
foglalt adatokat folyamatosan felülvizsgálja, az üzemeltetői biztonsági tervet szükség esetén soron kívül módosítja, 
és a  módosítással érintett részt megküldi a  kijelölő hatóság részére. Ez  az  adatmódosítás nem minősül jelentős 
tartalmi módosításnak.”
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13. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12.  §-a a  következő (7) és (8)  bekezdéssel 
egészül ki.
„(7) Ha a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek széles körét érintő, összkormányzati 
jellegű, Kormány által elrendelt kötelező gyakorlat komplex gyakorlat is, úgy azon részt vesz a védelmi és biztonsági 
igazgatás központi szervének képviselője. Ha a komplex gyakorlat egyúttal a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló törvény szerinti gyakorlatnak is minősül, arról az  ágazati gyakorlatot elrendelő szervezet 
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét előzetesen tájékoztatja.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti gyakorlatokon a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 
szerinti védekezéssel összefüggő feladatokban közreműködő referens részt vehet.”

14. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a következő 11/B. alcímmel egészül ki:
„11/B. Összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó eltérő szabályok
12/G. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti összehangolt védelmi 
tevékenység során a  létfontosságú rendszerelemek védelme, valamint a  társadalom alapvető ellátását biztosító 
létfontosságú rendszerelemek üzemfolytonos működésének fenntartása érdekében – az  előzetesen jóváhagyott 
tervek szerint – a jelen alcímben meghatározott eltérő szabályok alkalmazásának van helye.
(2) Összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a létfontosságú rendszerelem üzemeltetője
a) soron kívül felülvizsgálja a  2.  melléklet szerinti üzemeltetői biztonsági terv 7.  pontjában foglalt adatokat, és 
változás esetén azt az ágazati kijelölő hatóság részére megküldi,
b) a biztonsági összekötő személy közreműködésével
ba) megszervezi a védelmi és biztonsági esemény felszámolásához szükséges védekezést, ennek keretében felméri 
a rendelkezésre álló és bevethető erőket és eszközöket,
bb) intézkedik a  kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító szükséges intézkedések 
meghozatalára,
bc) amennyiben szükséges, megszervezi a létfontosságú rendszerelem 24 órás élőerős őrzését, melyhez az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a Magyar Honvédség közreműködését kérheti,
bd) megszervezi és fenntartja a létfontosságú rendszerelem 24 órás ügyeleti rendszerét,
c) a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben, valamint az  annak végrehajtására 
kiadott rendeletekben foglalt meghatározott termékkör szerinti termékek esetében a nemzetgazdaság védelmi és 
biztonsági célú tartalékolásának szabályai szerint tartalékot képez, melyhez állami támogatást, valamint a rögzített 
védelmi ipari kapacitások korszerűsítésére, bővítésére szolgáló fejlesztésekre nyújtott támogatást kizárólag 
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényben, valamint 
az  annak végrehajtására kiadott rendeleteiben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése esetén vehet 
igénybe,
d) polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a  kritikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló ilyen 
minőségét soron kívül igazolja a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei, 
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság útján – az üzemeltető beazonosíthatósága nélkül – a helyi önkormányzat 
polgármestere felé.
(3) Az  ágazati kijelölő hatóság a  hozzá a  7.  § (9)  bekezdése szerint beérkezett módosított üzemeltetői biztonsági 
terveket öt napon belül megvizsgálja, és azokat a nyilvántartó hatóság részére megküldi.
(4) A  nyilvántartó hatóság – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  nyilvántartásból személyes adatnak 
nem minősülő adatot a  védelmi és biztonsági esemény kezelésében részt vevő szervnek vagy szerveknek 
a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényben foglalt 
korlátozások figyelembevételével továbbíthat.
(5) Az  ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetében a  (4)  bekezdésben foglaltakat 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  nyilvántartó hatóság a  nyilvántartásból adatot a  honvédelmi érdekű 
információbiztonságra vonatkozó korlátozások figyelembevételével továbbíthat.”

15. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
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16. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „szerint.” 
szövegrész helyébe a „szerint, vagy” szöveg lép.

5. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  országos tisztifőorvos az  (1)  bekezdésben foglaltakról az  Országos Mentőszolgálat (a  továbbiakban: 
OMSZ) főigazgatóját, az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a  továbbiakban: OGYÉI) 
főigazgatóját, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) főigazgatóját, az érintett intézményeket, 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) és az  egészségügyért felelős 
minisztert soron kívül tájékoztatja.
(3) Az  egészségügyi válsághelyzet felszámolása során a  megyei kormányhivatal együttműködik a  területi védelmi 
bizottság elnökével, a  szomszédos megyében működő megyei kormányhivatallal, az  OMSZ adott területet 
ellátó regionális mentőszervezetének vezetőjével, az  érintett gyógyintézetek vezetőivel, az  OKFŐ és az  OGYÉI 
vezetőjével és az  egészségügyért felelős miniszter által működtetett ágazati Operatív Törzzsel vagy a  Kormány 
külön rendeletében létrehozott Operatív Törzzsel (a  továbbiakban együtt: Operatív Törzs), valamint a  honvédségi 
szervezet vezetőjével.
(4) A  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai szervezeti kereteiket és irányítási 
rendjüket megtartva, a  polgári egészségügyi szervezetekkel együttműködve vesznek részt az  egészségügyi 
válsághelyzeti feladatok ellátásában.
(5) A  Kormány döntése alapján a  hivatásos katasztrófavédelmi szervek az  egészségügyi válsághelyzet 
kihirdetésére okot adó esemény függvényében, a saját felkészülési terveik alapján, a szükséges mértékben segítik 
az egészségügyi válsághelyzet felszámolását.”

18. § (1) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés keretében
a) az  egészségügyért felelős miniszter az  országos tisztifőorvos közreműködésével az  egészségügyi szolgáltatók 
részére közvetlenül egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot vagy nemzetközi gyakorlatban való részvételt 
rendelhet el, ebben az  esetben szervezi és irányítja annak végrehajtását, amelyről tájékoztatja a  területi védelmi 
bizottságot, illetve a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét,
b) a területi védelmi bizottság a megyei kormányhivatal javaslatára vagy egyetértésével az egészségügyi szolgáltató 
részére szakmai felkészítőt, egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot, katasztrófavédelmi vagy honvédelmi 
felkészülési gyakorlatban való részvételt rendelhet el, azzal, hogy a  területi védelmi bizottság elnöke legalább  
30 nappal korábban tájékoztatja az országos tisztifőorvost, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, 
illetve az egészségügyért felelős minisztert, és lehetővé teszi kijelölt képviselőik részére a gyakorlat megtekintését.”

 (2) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egészségügyi szolgáltatók számára elrendelt felkészülési gyakorlaton a  védelmi és biztonsági igazgatás 
területi vagy központi szervének képviselője részére lehetővé kell tenni a gyakorlat megtekintését.”

19. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  megyei kormányhivatal összeállítja az  egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges gyógyintézet 
telepítése céljára alkalmas ingatlanok, valamint más, igénybevételre alkalmas gazdasági és anyagi szolgáltatások 
listáját, és a  kijelölésre vonatkozó igényét megküldi a  területi védelmi bizottság részére. Ennek alapján a  területi 
védelmi bizottság elnöke – a területi védelmi bizottság tagjai véleményének kikérését követően a területi védelmi 
bizottság illetékességi területén lévő települések polgármesterei részére – megjelöli a  kijelölendő gazdasági és 
anyagi szolgáltatások körét.
(2) A  polgármester az  (1)  bekezdés alapján hozott határozatát megküldi a  területi védelmi bizottság elnökének, 
a megyei kormányhivatalnak és az egészségügyért felelős miniszternek is.
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(3) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátás tervezési tevékenységéhez egészségügyi célra kijelölt ingatlan 
működtetője, valamint a  polgármester által kijelölt más gazdasági és anyagi szolgáltatásra kijelölt technikai 
eszköz tulajdonosa, birtokosa, üzemben tartója, továbbá a  szolgáltatás nyújtására kötelezett az  egészségügyi 
válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az  egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi 
követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat és információkat a  területi védelmi 
bizottság rendelkezésére bocsátja.”

20. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzi az  egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók, betegszállítók, az  ellátásban, illetve az  ellátás működési feltételeinek biztosításában közreműködő 
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek egészségügyi válsághelyzeti 
felkészülési tevékenységét. Az egészségügyért felelős miniszter e  jogkörét önállóan, amennyiben összkormányzati 
együttműködéshez szükséges a  felkészülés ellenőrzése, a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével, 
a  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai tekintetében a  honvédelemért felelős 
miniszterrel, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
(5) A megyei kormányhivatal az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a továbbiakban: 
megyei részterv) az Eütv. 232. § (2) bekezdésében meghatározott tervek és a vonatkozó szakmai előírások alapján 
készíti el. A  megyéhez tartozó egészségügyi szolgáltatók által készített intézményi egészségügyi válsághelyzeti 
tervek a  megyei részterv mellékletét képezik. A  megyei résztervet a  területi védelmi bizottsággal történő 
egyeztetést követően a megyei kormányhivatal vezetője – az országos tisztifőorvos útján – kétévente, a második év 
február 28. napjáig az egészségügyért felelős miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi.”

21. § (1) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi válsághelyzet esetén
a) a  válsághelyzet kezelésében részt vevő egészségügyi szolgáltatók és az  egészségügyi válsághelyzet 
felszámolásában közreműködő szervezetek részére az  ÁEüT-ből egészségügyi anyag és orvostechnikai eszköz 
adható át, továbbá időszakosan működő gyógyintézet és gyógyintézetnek nem minősülő, időszakosan működő 
egészségügyi szolgáltató (a  továbbiakban együtt: időszakosan működő gyógyintézet) hozható létre, illetve 
telepíthető,
b) az egészségügyi szolgáltató és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló miniszteri 
rendelet szerinti igénytámasztó szervek részére az  ÁEüT-ből készletek átadására a  szolgáltató vagy a  szerv 
vezetőjének kezdeményezésére, illetve az  egészségügyi válsághelyzet felszámolásában közreműködő szervezetek 
számára az  egészségügyért felelős miniszter ad utasítást, és tájékoztatja a  Kormányt az  ÁEüT-ből történő készlet 
kiadásáról.”

 (2) Az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Időszakosan működő gyógyintézet telepítésére a  megyei kormányhivatal kezdeményezésére az  országos 
tisztifőorvos egyetértésével az  egészségügyért felelős miniszter ad engedélyt, és erről tájékoztatja a  Kormányt, 
továbbá az OKFŐ részére elrendeli a készletek kiadásának haladéktalan megkezdését.”

22. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségügyért felelős miniszter az  előzetesen kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató részére határozatban elrendeli az  időszakosan működő gyógyintézetnek a  szolgáltató válsághelyzeti 
tervében foglaltak szerinti telepítését, továbbá a  területi védelmi bizottság kiadja az  egészségügyi válsághelyzeti 
célra előzetesen kijelölt ingatlan, valamint anyagi-technikai eszköz és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
határozatot, erről tájékoztatja az érintett polgármestert.”

23. §  Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
b) 3.  §-ában, 10.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdés 

b) pontjában a „megyei védelmi” szövegrész helyébe a „területi védelmi” szöveg,
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c) 7. § (7) bekezdésében a „kiképzés” szövegrész helyébe a „szakmai felkészítés” szöveg,
d) 8. §-ában az „az egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal vezetője 

és az egészségügyért felelős miniszter” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdésében a „szükséggyógyintézetek” szövegrész helyébe a „telepített gyógyintézetek” szöveg,
f ) 10. § (6) bekezdésében a „megyei védelmi bizottság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
g) 13. § (10) bekezdésében az „egészségügyért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” 

szöveg,
h) 14. § (2b) és (3) bekezdésében, 15. § (1b) bekezdésében az „Operatív Törzs” szövegrész helyébe az „Operatív 

Törzs döntése alapján az egészségügyért felelős miniszter” szöveg,
i) 15. § (1) bekezdésében a „megyei védelmi bizottság elnökét” szövegrész helyébe a „területi védelmi bizottság 

elnökét, az OKFŐ-t és az egészségügyért felelő minisztert” szöveg,
j) 15. § (1a) bekezdésében az „Operatív Törzset” szövegrész helyébe az „OKFŐ-t és az Operatív Törzset” szöveg,
k) 17.  § (1)  bekezdésében a  „védelmi bizottságának” szövegrész helyébe a  „területi védelmi bizottságának” 

szöveg,
l) 20. § b) pontjában a „szükséggyógyintézet” szövegrész helyébe a „telepített gyógyintézet” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14.  § 
(9) bekezdésében a „ , ha a kirendeléssel érintett intézménynek az OKFŐ a fenntartója” szövegrész.

6. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ÜBT felülvizsgálatára és módosítására a Vhr.-ben foglalt szabályok az irányadóak.”

26. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B.  § A  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti összehangolt védelmi 
tevékenység elrendelése esetén a Vhr.-ben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

7. A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló  
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
OTSZ) 4.  § (1)  bekezdésében szereplő létesítési, használati és a  tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést 
engedélyezhet, az OTSZ 1–15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 
123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § 
(2) és (3)  bekezdése, 172.  § (8)  bekezdése, 175.  § (1)  bekezdése, 176.  §-a, 177.  § (1)–(3)  bekezdése, 184.  § 
(1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 
193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § 
(1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) és (6) bekezdése, 205. § 
(1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 
263.  §-a, 264.  § (2)  bekezdése, 266.  §-a, 267.  § (1) és (2)  bekezdése, 269.  § (1)  bekezdése, 270.  § (5)  bekezdése 
kivételével.”

28. §  A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek 
átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét
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a) a Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaktól 
eltérően kívánja biztosítani, vagy
b) más tűzvédelmi jogszabályban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az  azon jogszabályban 
megengedett eltérés engedélyezési eljárása során
az eltéréssel érintett építményre, műszaki megoldásra elkészített, a  vonatkozó jogszabályban meghatározott 
tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan kell igazolnia, hogy a választott megoldás nem jelent kockázatnövekedést, 
valamint a tűzkockázat-elemzésben meg kell határoznia az indokolt és szükséges ellensúlyozó intézkedéseket.”

29. §  A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „3 éves” szövegrész helyébe az „5 éves” szöveg,
b) 8. §-ában a „3 évente” szövegrész helyébe az „5 évente” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezések

30. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

31. § (1) Ez a rendelet
a) a  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a  96/82/EK tanácsi 

irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az  európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek,

c) a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez  a  rendelet az  uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat 
módosításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a  katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a) 17. sorában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
b) 18. sorában az „üzemzavarról” szövegrész helyébe az „eseményről” szöveg
lép.

2. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
3. melléklet
a) 1.6.2. pontjában az „üzemzavarok” szövegrész helyébe az „események” szöveg,
b) 1.6.5. pontjában az „üzemzavarokat” szövegrész helyébe az „eseményeket” szöveg,
c) 1.8.6. pontjában az „üzemzavarokról” szövegrész helyébe az „eseményekről” szöveg
lép.
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3. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
5. melléklet 1.2.2. pontjában az „üzemzavarok” szövegrész helyébe az „események” szöveg lép.

 
4. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
7. melléklet 6.3. pont c) alpontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg lép.

5. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
12. melléklet címében az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény, súlyos baleset” szöveg lép.

6. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
13. melléklet 4. pont e) alpontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény, súlyos baleset” szöveg lép.

7. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

 1.  A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet d) pont 9. alpont b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei
A települési veszélyelhárítási terv tartalmazza különösen:
a kockázatkezelésre vonatkozóan)
„b) a  megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a  kockázatok megelőzése, csökkentése és  
az azokhoz való alkalmazkodás érdekében az országhatáron átnyúló hatások figyelembevételével,”

 2.  A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2.  melléklet d)  pont 9.  alpontja a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
(A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei
A települési veszélyelhárítási terv tartalmazza különösen:
a kockázatkezelésre vonatkozóan)
„d) azon intézkedések meghatározását, amelyek elősegítik a  nemzeti ellenállóképesség különböző kockázatok 
közvetlen, közvetett hatásaival szembeni fokozását, összhangban a megelőzési és felkészültségi intézkedésekkel.”

 3.  A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2.  melléklet c)  pontjában foglalt táblázat 
II. osztály: Védekezés mezőjében és  III. osztály: Védekezés mezőjében a  „szakalegységek” szövegrész helyébe 
az „egységek” szöveg lép.

8. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. melléklet
a) 1.  pontjában a  „veszélyhelyzetek, katasztrófák” szövegrész helyébe a  „katasztrófák, veszélyhelyzetek és 

kiterjedt káresemények” szöveg,
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b) 2.2.4. pontjában a „katasztrófák és veszélyhelyzetek” szövegrész helyébe a „katasztrófák, veszélyhelyzetek és 
kiterjedt káresemények” szöveg,

c) 2.2.10. pontjában a „szakalegységgel” szövegrész helyébe az „egységgel” szöveg 
lép.

9. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 7.  mellékletében a  „katasztrófák és veszélyhelyzetek” 
szövegrész helyébe a „katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények” szöveg lép.

10. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 8.  mellékletében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe 
a „területi” szöveg lép.

11. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9.  mellékletében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe 
a „területi” szöveg lép.

12. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

 1.  A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2.  melléklet 1.5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Általános bemutatás)
„1.5. szervezet személyzete
1.5.1. szervezet létszáma, dolgozók státusza szerinti bontásban
1.5.2. a  szervezet kritikus munkaköreinek azonosítása, felsorolása, a  szervezetben kritikus munkakörben 
foglalkoztatottak létszáma
1.5.3. külső (harmadik féltől igénybe vett, kölcsönzött, bedolgozó, szerződéses vagy vállalkozó) dolgozók létszáma, 
státuszuk szerinti bontásban, a működés szempontjából kritikus folyamatok tekintetében
1.5.4. pandémiás tervezés, mely magában foglalja a  létfontosságú rendszerelem dolgozóinak, különös tekintettel 
a döntéshozóknak, valamint a kritikus munkakörben foglalkoztatott személyeknek a védelmét
1.5.5. pandémiás vezetői csoport és annak vezetője, a  pandémiás intézkedések bevezetésének és kihirdetésének 
kritériumai, fázisainak meghatározása
1.5.6. pandémiás vezetői csoport feladatai
1.5.7. pandémiás vezetői csoporton kívül, a védekezésben részt vevő szervek, munkavállalók és feladataik
1.5.8. a döntési jogkörök és a kapcsolattartás rendje (belső, külső)
1.5.9. fertőzéseknek legjobban kitett munkakörök, szereplők, munkatársak azonosítása
1.5.10. a pandémia elleni védekezéshez szükséges egyéni védőeszközök, vakcinák, fertőtlenítőszerek mennyisége és 
azok tárolási helye
1.5.11. alternatív működési helyszín kijelölése, leírása
1.5.12. elkülönítő helyiség kijelölése, leírása
1.5.13. alternatív munkavégzési módok kijelölése, leírása
1.5.14. a  létfontosságú rendszerelem területére történő bejutás rendje, a  belépésre jogosult személyek 
meghatározása
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1.5.15. a  létfontosságú rendszerelem működési szempontjából nélkülözhetetlen területek azonosítása, az  azokba 
történő belépés rendje, a belépésre jogosult személyek meghatározása
1.5.16. az egyes területekre történő bejutás megtiltásának rendje
1.5.17. az egyes területek takarításának, fertőtlenítésének rendje”

 2.  A  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi  
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatok
7.1. a  létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatások 
megnevezése és az azokat nyújtó szolgáltatók felsorolása
7.2. a  létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatások leírása, 
valamint azok mennyiségi adatai
7.3. a  létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító kritikus munkakörök és az  adott 
munkakörben dolgozó személyek létszámadatai
7.4. a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott termékkör szerinti 
termékek, szolgáltatások leírása, előállítási, gyártási kapacitás, valamint raktáron tartott készlet mennyiségi 
adatainak megadása”

A Kormány 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes honvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló  
2021. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés r) és s)  pontjában, valamint 73/B.  § i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110.  § (1)  bekezdés 
15. pontjában, valamint a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/B. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
a) 3/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)” szöveg,
b) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében az „MH ÖHP” szövegrész helyébe az „MHP LEP” szöveg,
c) 3/A. § (3) bekezdésében az „MH ÖHP-hez” szövegrész helyébe az „MHP LEP-hez” szöveg
lép.

2. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésében 
a „telefonszámáról (faxszámáról)” szövegrész helyébe az „elektronikus elérhetőségéről” szöveg lép.

3. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő 
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos 
eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon 
való részvételi jogosultság feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró 
szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „1952. évi III. törvény 396. §-ában” szövegrész helyébe a „2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 

6. pontjában” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

(a  továbbiakban:  HM) védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára” szövegrész helyébe 
a „honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szakmai felsővezető” szöveg,

c) 4.  § (4)  bekezdésében a  „HM” szövegrész helyébe a  „honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium” szöveg

lép.

4. A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel 
kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás 
részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § b)  pontjában a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 36.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdésében és 7.  § (1)  bekezdésében a „36.  § (1)  bekezdés c)  pontjában” szövegrész helyébe 
az „59. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg

lép.

5. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló miniszteri rendelet” szövegrész 
helyébe a „honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó 
eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet” szöveg lép.
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7. §  Hatályát veszti a  honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában az „(a továbbiakban: Étv.)” szövegrész.

6. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti szervezet;
b) honvédségi szervezet: a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti szervezet;”

9. §  A honvédelmi szervezetek működésének az  államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában a „38. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdése” szöveg lép.

7. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában, 33.  § (7)  bekezdés b)  pontjában és 3.  melléklet I. Központi finanszírozásúak táblázat 
11.3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam 
folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a  magyar állam folytonosságát és 
függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az  őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „honvédelemért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, valamint 3.  § (3)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

9. A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és 
a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, 
fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek 
engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő 
tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és 
a  mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e  tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 
267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a  továbbiakban: MH ÖHP)” szövegrész 

helyébe az „a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP)” szöveg,
b) 10.  § (1)  bekezdésében az „MH ÖHP parancsnokának” szövegrész helyébe az „MHP LEP parancsnokának” 

szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében az „MH ÖHP parancsnoka” szövegrész helyébe az „MHP LEP parancsnoka” szöveg
lép.
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10. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem jogosultak kompenzációra az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, 
az  államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az  elkülönített állami pénzalapokat 
kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok.”

14. §  Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében az  „MH területileg illetékes katonai igazgatási 
szervezeténél” szövegrész helyébe az „MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti az  önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a  munkáltatót megillető támogatásokra 
vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja.

11. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 23.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 48. §-a” szöveg lép.

12. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015 (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelem: az  Lrtv. alapján európai vagy nemzeti 
létfontosságú rendszerelemmé kijelölt létfontosságú elektronikus információs rendszer vagy kizárólag 
elektronikus információs rendszer működésétől függő kijelölt képesség, amelyek működésképtelenné válása vagy 
megsemmisülése a  honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza, és nem vagy csak 
a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető.”

18. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  honvédelmi létfontosságú elektronikus információs rendszerelemek esetében az  ágazati ellenőrzést 
koordináló szerv és a  helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv feladatait a  honvédelmi célú elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.”

19. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  illetékes ágazatban ki nem jelölt ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem védelmét 
a  helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az  elektronikus információs rendszerek biztonságának 
felügyeletét ellátó hatóság az ágazati ellenőrzést koordináló szerv koordinálásával és az 5. § (2) bekezdése szerinti 
szervek szükség szerinti bevonásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján – az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében 
meghatározott komplex ellenőrzés keretében – ellenőrzi oly módon, hogy a  létfontosságú rendszerelem legalább 
5  évente kerüljön ellenőrzésre. Az  éves ellenőrzési tervet az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv a  tárgyévet 
megelőző év november 30-ig állítja össze. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják.”
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20. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  létfontosságú rendszerelemek fokozott nemzeti és szövetségi védelmének megtervezése és megszervezése 
céljából a javaslattevő hatóság a nyilvántartó hatóságok által kezelt adatbázisokból biztosítja a szükséges adatokat, 
információkat a  fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett honvédségi szervek, valamint 
az érintett honvédségi szervek útján az illetékes NATO szervek részére.”

21. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében 
ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a  rendszerelem legalább 
5  évente ellenőrzésre kerüljön. Az  éves ellenőrzési tervet az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv a  tárgyévet 
megelőző év november 30-ig állítja össze. Az  ágazati ellenőrzést koordináló szerv és az  elektronikus információs 
rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság az éves ellenőrzési tervüket összehangolják.”

22. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja)
„g) a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóságot.”

23. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a (2) bekezdés szerint bevonni tervezett szervet a helyszíni ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban értesíti a bevonásról.”

24. §  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) 
Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „60” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az  „és az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.  § 

(2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok” szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdésében a „(2) és” szövegrész,
c) 3. § (2) bekezdése.

13. A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 1.  § 19.  pont f )  alpontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 10. § és a 26. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés 
j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében az  Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 
2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123.  § (2)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásukról, valamint a foglalkoztatás-felügyeletről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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) 1.  § (1)  bekezdésében, 12/A.  § (3a) és (3b)  bekezdésében, 20.  §-ában a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 14. § (5) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet  
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1.  § (2h)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 171. szám 7005

3. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 1. § b) pontjában a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az  egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § c) pontja.

4. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2/T.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa)  alpontjában a  „megyében, megyeszékhelyen” szövegrész helyébe a  „vármegyében, vármegyeszékhelyen” 
szöveg lép.

7. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11/A.  § (4)  bekezdésében 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

5. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes 
kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény” szöveg lép.

9. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 
253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

6. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek 
ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény” szöveg lép.

11. §  A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.
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7. A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában 
a  közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 
1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja” szöveg lép.

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

13. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134.  §-a a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatójának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott végzettséggel 
és szakképzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal kell rendelkeznie, továbbá legalább 
százhúsz órás továbbképzés keretében el kell sajátítania a honvédelmi alapismeretek vagy a katonai alapismeretek 
oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.”

9. A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló  
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, 
valamint az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 14.  pontja” szövegrész 
helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 15. pontja” szöveg lép.

10. A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű  
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a  különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről 
és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában 
a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 
2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja” szöveg lép.

11. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

16. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § a) és b) pontjában, 2. melléklet 1. és 2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. alcím címében, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 1.  melléklet címében, 2.  melléklet címében, 3.  melléklet 

címében, 3.  melléklet 1.2., 2.2. és 3.2.  pontjában, 4/A.  melléklet 2.  pontjában a  „megyében” szövegrész 
helyébe a „vármegyében” szöveg,

c) 4. melléklet 4. pontjában és 5. melléklet 2.2.2. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.
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17. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében 
és 4.  melléklet címében a  „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja” szövegrész helyébe a „honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg lép.

12. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 35.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 35.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 36.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 

55.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 98.  § b)  pontjában, 101.  § (2)  bekezdésében, 1.  melléklet C) táblázat 
A:2 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 73. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

19. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 113. §-ában a „honvédelemről 
és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény” szövegrész helyébe a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 6. §, a 9. §, a 11. §, a 16. § és a 18. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 411/2022. (X. 24.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való 
felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezetre, valamint
b) a védelmi és biztonsági feladat ellátására jogszabályban kijelölt postai szolgáltatóra (a továbbiakban: kijelölt 

postai szolgáltató)
terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1. követelménytámasztó szerv:

a) a kormányzati igazgatási szerv vezetője,
b) a rendvédelmi szerv vezetője,
c) a Magyar Honvédség esetében a honvédelemért felelős miniszter,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter,
e) az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlés elnöke,
f ) a szövetséges fegyveres erők tekintetében a honvédelemért felelős miniszter,
g) a nemzetgazdaság és a  társadalom működése tekintetében az  adott ágazatért felelős, feladat- és 

hatáskörrel rendelkező miniszter,
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h) a bíróságok esetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
i) a lakosság ellátása tekintetében az illetékes területi védelmi bizottság elnöke,

2. különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet,
3. postai szolgáltatás: a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 3.  § 

(1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás,
4. védelmi és biztonsági célú felkészítés: a  kijelölt postai szolgáltató munkavállalója védelmi és biztonsági 

tudatosságának és ismeretének naprakészen tartása és fejlesztése jogszabályban meghatározott képzési 
rendszer, valamint saját képzés keretében,

5. védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet: a  védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
a) 5. § 4. pontja szerinti helyi védelmi bizottság,
b) 5. § 11. pontja szerinti területi védelmi bizottság,
c) 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági szervezet,
d) 49. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti szerv, valamint
e) 1. mellékletében meghatározott védett kommunikációs feltételek biztosítására kötelezett szerv.

2. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítéssel kapcsolatos kötelezettségei

2. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatának ellátása érdekében a  feladat- és 
hatáskörrel rendelkező védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet erre vonatkozó rendelkezése 
alapján
a) a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmény szerint 

kölcsönösen együttműködik más kijelölt postai szolgáltatóval,
b) a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményt kezeli,
c) személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, terrorcselekmény, valamint hadiállapot vagy 

honvédelmi válsághelyzet kihirdetésének alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének megelőzése, 
hatásának csökkentése érdekében rendkívüli biztonsági intézkedést készít elő és hajt végre,

d) elsődlegesen a  védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet részére postai szolgáltatást 
biztosít, nemzetközi szerződésből eredő feladat megvalósítása érdekében intézkedést készít elő és hajt végre, 
a fennmaradó kapacitásával a nemzetgazdaság, valamint a lakosság postai szolgáltatási igényét elégíti ki.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltatót e  rendelet alapján terhelő kötelezettség nem vonatkozik a  postai szolgáltató által, 
a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységre.

3. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  postai szolgáltatás tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során 
együttműködik a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezettel. Tevékenységét úgy látja el, hogy 
a postai szolgáltatás megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, a követelménytámasztó szerv által 
meghatározott szerint a postai szolgáltatás hozzáférhető legyen.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatát folyamatosan végzi, védelmi és 
biztonsági célú tervet (a továbbiakban: terv) készít, azt naprakészen tartja, a  tevékenységet időszakonként 
gyakorolja.

 (3) A  postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység idejére történő 
felkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltató rendelkezésre álló erőforrását – átcsoportosítással – a postai szolgáltatás 
rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig veszi igénybe.

3. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének felelősei és feladataik

4. §  A postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakban és összehangolt védelmi tevékenység idején történő ellátására 
való felkészülés magában foglalja
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó felkészülési feladatot,
b) a kijelölt postai szolgáltató által történő bevezetésre tervezett Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedés és más rendkívüli 
biztonsági intézkedés előkészítését,

c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalék és a kijelölt postai szolgáltatónál rendelkezésre 
álló erőforrás és terv ellenőrzését,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 171. szám 7009

d) a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez szükséges adat aktualizálását,
e) a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő fejlesztési munka 

felmérését, gyorsítását vagy átütemezését,
f ) a különleges jogrendi időszakban és az  összehangolt védelmi tevékenység idején rendkívüli intézkedés 

bevezetésére jogosult személy által meghatározott elsőbbséggel rendelkező szervezet igényének folyamatos 
biztosítása érdekében a kijelölt postai szolgáltató munkarendje átszervezésének előkészítését,

g) a követelménytámasztó szerv által meghatározottak szerint a  postai szolgáltatás korlátozásának 
előkészítését, valamint

h) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által meghatározott követelmény érvényesítését 
az a)–g) pont szerinti feladat ellátása során.

5. §  A kijelölt postai szolgáltató a  különleges jogrendi időszak és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való 
felkészítése érdekében felméri
a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatra való felkészültségét,
b) a kijelölt postai szolgáltató együttműködőképességét,
c) a terv meglétét és végrehajthatóságát,
d) a szükséges szervezet és felszerelés meglétét, valamint alkalmazhatóságát,
e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladat végrehajthatóságát, valamint
f ) a postai szolgáltatás korlátozása bevezetésének előkészítettségét.

6. §  A miniszter
a) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltató honvédelmi felkészítését, a  honvédelemért felelős miniszterrel 

egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó 
követelményrendszert,

b) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltató katasztrófavédelmi felkészítését, a  katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, 
tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltató védelmi 
és biztonsági célú felkészítését,

d) a postai szolgáltatásra vonatkozó követelményrendszer meghatározásánál érvényre juttatja a  védelmi és 
biztonsági érdeket,

e) a honvédelemért felelős miniszterrel, a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és 
az  egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben megszervezi a  kijelölt postai szolgáltató különleges 
jogrendi időszakra és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítési feladata végrehajtását, 
ellenőrzését és gyakoroltatását,

f ) meghatározza a  postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység 
idejére történő átállításának feltételét és rendjét, intézkedik azok végrehajtásáról,

g) ellátja a  NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő részvétellel 
összefüggő postai vonatkozású feladatot,

h) a honvédelemért felelős miniszterrel, a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és 
az  egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a  kijelölt postai szolgáltatóra 
vonatkozóan az  ingatlan, a  szolgáltatás, a  technikai eszköz és a  személyi állomány igénybevételének 
legmagasabb mértékét, valamint

i) felügyeli és ellenőrzi a  kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tervének kidolgozását, ennek 
keretében egyeztetést folytat a  honvédelemért felelős miniszterrel, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és az egészségügyért 
felelős miniszterrel.

7. §  A honvédelemért felelős miniszter
a) intézkedik a  futár- és tábori postaszolgálat felkészítése és a  kijelölt postai szolgáltatóval történő 

együttműködés iránt,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatóval szemben a  hadiállapot és az  összehangolt védelmi tevékenység 

idejére támasztott követelmény kidolgozásában, valamint együttműködési feladatának ellátásában,
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c) összehangolja a  honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei postai szolgáltatási igényeit a  különleges 
jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítés keretében,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltató felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében 
és végrehajtásában,

e) a honvédelmi igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a  postai szolgáltatás különleges 
jogrendi időszaki és összehangolt védelmi tevékenység idejére szóló tervezéséhez, a  kijelölt postai 
szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat, valamint

f ) egyezteti az a)–e) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

8. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a  különleges jogrendi időszakra és 
az  összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészülés keretében összehangolja a  védelmi és biztonsági 
feladat ellátásában részt vevő szervezetek postai szolgáltatási igényeit.

9. §  A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
a) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzeti időszaki felkészítésére vonatkozó követelmény 

kidolgozásában és együttműködési feladatának megoldásában,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltató terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásában, a  rendkívüli 

biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,
c) összehangolja az  irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek postai szolgáltatási igényeit a  veszélyhelyzetre 

való felkészülés keretében,
d) közreműködik a  kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos 

ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és végrehajtásában,
e) közreműködik az  intézkedési terv kidolgozásában, a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban 

álló nemzeti intézkedés és más rendkívüli biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek 
meghatározásában,

f ) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a  postai szolgáltatás 
veszélyhelyzeti időszaki tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási 
rendszer működéséhez szükséges adatot, valamint

g) egyezteti az a)–f ) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

10. §  Az egészségügyért felelős miniszter
a) részt vesz a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató 

terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris 
és toxikus anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

b) részt vesz a honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató terve honvédelmi 
intézkedési részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris és toxikus 
anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

c) részt vesz a járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a  postai szolgáltatás biztosításához 
szükséges terv kidolgozásában,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatónak a  különleges jogrendi időszakra és az  összehangolt védelmi 
tevékenység idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és 
lebonyolításában, valamint

e) egyezteti az a)–d) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

11. §  A védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet a  postai szolgáltatási igényét minden év 
február  15-éig aktualizálva megküldi a  miniszter részére. A  miniszter az  összesített igényeket – szükség esetén 
egyeztetés lefolytatását követően – megküldi a  kijelölt postai szolgáltatónak és a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

4. Adat szolgáltatása a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez

12. §  A Postatv.-ben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően a  kijelölt postai szolgáltató a  védelmi és 
biztonsági célú felkészítés keretében
a) a szolgáltatói hozzáférési pontról,
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b) a postai hálózatról,
c) a hálózati hozzáférésről,
d) a postai létesítményről, valamint
e) a postai szolgáltatásról
adatot szolgáltat a Hatóságnak a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában 
és rendszerességgel.

5. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének követelménye és rendje

13. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés során biztosítja, hogy
a) a postai hálózat és az egyetemes postai hálózat a védelmi és biztonsági igényeket kielégítse, valamint
b) a kijelölt postai szolgáltató által kialakított szolgáltatói hálózati hozzáférési pont a kijelölt postai szolgáltatók 

között átrendezhető legyen.
 (2) A postai szolgáltatás átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételét az érintett szerv együttműködése 

alapján készíti elő a  kijelölt postai szolgáltató a  2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feladat 
elsődlegességének biztosításával.

14. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  tervet a  miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
dolgozza ki. A  terv tartalmazza a  kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tevékenységére vonatkozó, 
személyi és anyagi erőforrást is tartalmazó működési szabályait.

 (2) A  terv a  kijelölt postai szolgáltató sajátosságának megfelelő, működési szabályokról rendelkező részből, valamint 
a személyi és technikai erőforrást meghatározó mellékletből áll.

 (3) A kijelölt postai szolgáltató gondoskodik arról, hogy
a) a terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az  abban foglaltakat megismerje és begyakorolja, 

valamint
b) a tervben meghatározott feladatot végrehajtó személyi állomány és technikai eszköz rendelkezésre álljon.

15. § (1) A  kijelölt postai szolgáltató a  különleges jogrendi időszaki és az  összehangolt védelmi tevékenység idejére 
vonatkozó feladatának teljesítéséhez a  védelmi és biztonsági célú felkészítés keretében a  saját állományából 
kialakított és felkészített szervezetet működtet.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a kijelölt postai szolgáltató elméleti és gyakorlati felkészítést tart 
éves felkészítési terv alapján.

6. Záró rendelkezések

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

17. § (1) A  tervet első alkalommal a  védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott határidőn belül készíti el a kijelölt postai szolgáltató.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott védelmi és biztonsági tárgyú tervdokumentumban foglaltakat 
a kijelölt postai szolgáltató az (1) bekezdés szerinti terv elkészültéig alkalmazza.

18. §  Hatályát veszti a  postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, 
működési feltételeiről szóló 103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet.

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 8/2022. (X. 24.) NMHH rendelete
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus 
hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló  
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási 
tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus 
hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló  
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosítása

1. §  A  honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet 
1.  mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében az  „AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe 
az „MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.” szöveg lép.

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és 
az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosítása

2. §  Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az  azonosítógazdálkodás rendjéről 
szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 1. melléklet 2.3.3. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében az „AH NET Zrt.” 
szövegrész helyébe az „MVM NET Zrt.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Koltay András s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 21/2022. (X. 24.) IM rendelete
a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása 
miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § l)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda 
(a  továbbiakban: választási iroda) a  nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének vagy közgyűlésének 
feloszlásának kimondásától, illetve feloszlatásától számított 8 napon belül – a  nemzetiségi önkormányzati 
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben megállapított dologi és személyi normatívák alapján – a  feloszlás, illetve feloszlatás napja 
szerinti választópolgárok számának figyelembevételével megállapítja az  időközi választás előkészítésének és 
lebonyolításának költségeit.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségek részeként a  jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok 
és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának költségét a  választási iroda a  Nemzeti 
Választási Iroda nyilatkozata alapján állapítja meg.

2. § (1) A  választási iroda az  időközi választás előkészítése és lebonyolítása költségeinek megállapítását követően 
haladéktalanul tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot a megelőlegezendő költségek összegéről.

 (2) A  tájékoztatás tartalmazza a  választási iroda és – a  központi költségek megelőlegezése tekintetében – a  Nemzeti 
Választási Iroda bankszámlaszámát, az előleg megfizetésére rendelkezésre álló határidőt, valamint a megelőlegezés 
elmulasztásának – a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott – jogkövetkezményeit.

3. § (1) Az  időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a  nemzetiségi önkormányzat a  2.  § szerinti 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg.

 (2) Az időközi választás valamennyi költség megelőlegezéséről történő tudomásszerzést követően tűzhető ki.

4. §  Az időközi választás eredményének jogerőssé válását – ha az időközi választás jelöltek hiányában elmarad, a jelöltek 
bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét – követően
a) a helyi választási iroda 15 napon belül,
b) a területi választási iroda, illetve a Nemzeti Választási Iroda 50 napon belül
elszámolást készít a nemzetiségi önkormányzat számára.

5. § (1) A  4.  § szerinti elszámolás alapján a  nemzetiségi önkormányzat az  elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon 
belül megfizeti a választási iroda számára az időközi választás előleget meghaladó többletköltségeit.

 (2) Ha a 4. § szerinti elszámolás alapján az időközi választás költségei nem érik el az előleg összegét, a választási iroda  
8 napon belül visszafizeti a különbözetet a nemzetiségi önkormányzat számára.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 22/2022. (X. 24.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, 
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában,
az 1. § és az 1–4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f ) pontjában,
az 5–8. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és e) pontjában,
a 9.  melléklet tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § e)  pontjában és a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
91. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a  nemzetiségi önkormányzati képviselők 
időközi választása, valamint a  helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső 
ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 2.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az NVI elnöke a (3)–(5) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási 
irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai 
rendszer) a választás napját megelőző kilencedik napig küld meg a választási iroda vezetőjének.”

2. §  A Pvr. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, 
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosításáról szóló 22/2022. (X. 24.)  
IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a  2023. január 1-jét követő időpontra kitűzött választásokra  
kell alkalmazni.”

3. §  A Pvr. 1–9. melléklete helyébe az 1–9. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a Pvr. 11. §-a.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2023. február 28-án lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„1. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK   

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK   

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként:
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után 
kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel  
kapcsolatos kiadások.

1 100 000

7. 10106
Ajánlóív-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése 
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1 35

8. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

9. 105
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján.

   

10. 10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.    

11. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   

12. 201
A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) 
tagjának tiszteletdíja

   

13. 20101
Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen  
a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)]  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

14. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

15. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

16. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

17. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, a HVI vezetőjének 
kivételével. A normatíva a HVI alábbi számú 
tagjai tekintetében vehető figyelembe (település 
választópolgárszáma, több településre kiterjedő 
illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

18. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000

19. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000
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20. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

21. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

22. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000

23. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája    

24. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000

25. 205
A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési 
önkormányzati választás esetén

   

26. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

27. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

28. 207
Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

29. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

30. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

31. 20704
A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén.

   

32. 207041
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

33. 207042
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

34. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

35. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

36. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

37. 209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, 
választópolgárszám függvényében (több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

38. 20901 8 000 választópolgárig 1 136 000
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39. 20902 8 001–40 000 választópolgár 1 176 000

40. 20903 40 001–80 000 választópolgár 1 224 000

41. 20904 80 001–100 000 választópolgár 1 272 000

42. 20905 100 001 választópolgártól 1 320 000

43. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

44. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   

45. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

46. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

47. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

48. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

49. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

50. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

51. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK   

52. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

53. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

54. 40102
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként települési 
önkormányzati választás esetén.

1 35 000

55. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

56. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

57. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

58. 40202
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén.

1 35 000

59. MEGYEI KIADÁSOK   

60. 1. DOLOGI KIADÁSOK   

61. 131
A TVI kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választáson

   

62. 13101 A TVI dologi kiadásai megyénként. 1 220 000

63. 13104
Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján 
laponként.

1 35

64. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások    

65. 13401
A TVI és a területi választási bizottság (a továbbiakban: 
TVB) kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választáson.

1 70 000

66. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   

67. 234 TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    



7018 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 171. szám 

68. 23401
A TVI vezetőjének díja megyei önkormányzati képviselő- 
vagy főpolgármester-választáson.

1 320 000

69. 23402
A TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 160 000

70. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

71. 234031
A TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 160 000

72. 234032
A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve 
települési önkormányzati képviselő-választáson.

1 67 000

73. 23404
A TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 160 000

74. 23405 A TVI további tagjának díja.    

75. 234051
A TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

4 80 000

76. 234052
A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési 
önkormányzati képviselő-választáson.

1 47 000

77. 236
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén

   

78. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

79. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési 
önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel 
alapján, utólagos igényléssel

   

80. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

81. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   

82. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

83. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

84. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

85. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

86. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

87. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
a TVB tagjainak díja után.

   

88. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

89. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK   

90. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

91. 43101
A TVI ellátási kiadása megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választáson.

1 30 000

92. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási 
ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választás esetén.

1 60 000

93. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

94. 43201
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1 60 000

”
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2. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„2. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, 
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
– a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után 
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1 87 000

7. 10106
Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése 
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1 35

8. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

9. 105
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

10. 10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.    

11. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

12. 201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja    

13. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB) 5 választott tagjának díja.

5 50 000

14. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

15. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

16. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető    

17. 20301 A HVI 3 tagjának díja. 3 80 000

18. 205
A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési 
nemzetiségi önkormányzati választás esetén

   

19. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.

5 50 000

20. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 57 000

21. 207
Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

22. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    
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23. 20704
A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
esetén.

   

24. 207041
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.

5 50 000

25. 207042
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 57 000

26. 20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag, 
vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, több 
szavazókörös településen, települési nemzetiségi választás 
esetén.

1 36 000

27. 208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont 
további választott tagok, továbbá az egy szavazókörös 
település szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi 
juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétele 
alapján

   

28. 20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott 
tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá az 
egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja 
póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

29. 20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott 
tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az 
egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja 
póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma 
alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden 
további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1 50 000

30. 209 A HVI vezetőjének díja választási naponként    

31. 20901 A HVI vezetőjének díja. 1 80 000

32. 20902
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

33. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

34. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

35. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

36. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

37. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

38. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

39. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

40. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

41. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

42. 40101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a 
HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1 18 000

43. 40102
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési 
nemzetiségi választás esetén.

1 35 000
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44. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

45. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

46. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

47. 40202
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
esetén.

1 35 000

48. MEGYEI KIADÁSOK    

49. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

50. 131
A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán

   

51. 13101 A TVI dologi kiadásai megyénként. 1 220 000

52. 13104
Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján 
(laponként).

1 35

53. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások    

54. 13401
A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 70 000

55. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

56. 234 TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    

57. 23401
A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 113 000

58. 23402
A TVI vezető helyettesének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 87 000

59. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

60. 234031
A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 87 000

61. 234032
A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 54 000

62. 23404
A TVI informatikai felelősének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 87 000

63. 23405 A TVI további tagjának díja.    

64. 234051
A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

4 47 000

65. 234052
A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 40 000

66. 236
A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és 
országos nemzetiségi választás esetén

   

67. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

68. 23602
A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának 
díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1 49 000

69. 23603
A TVB tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján.

   

70. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési 
nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel
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71. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

72. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

73. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

74. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

75. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

76. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

77. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

78. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
TVB tagjainak díja után.

   

79. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

80. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

81. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

82. 43101
A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 30 000

83. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1 60 000

84. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel 
alapján, utólagos igényléssel

   

85. 43201
TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1 60 000

”
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3. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„3. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán 
a megismételt szavazáson

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok 
számára küldött tájékoztató kézbesítésével,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel  
kapcsolatos kiadások.

1 100 000

7. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

8. 105
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

9. 10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.    

10. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

11. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja    

12. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

13. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

14. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

15. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

16. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.  
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

17. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000

18. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000

19. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

20. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

21. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000
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22. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája    

23. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000

24. 205
A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési 
önkormányzati választás esetén

   

25. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

26. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

27. 207
Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

28. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

29. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

30. 20704
A HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén.

   

31. 207041
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

32. 207042
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

33. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

34. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

35. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

36. 209 A HVI vezetőjének díja választási naponként    

37. 20901 A HVI vezetőjének díja. 1 80 000

38. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

39. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

40. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

41. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.
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42. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

43. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

44. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

45. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

46. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

47. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

48. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

49. 40102
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési 
önkormányzati választás esetén.

1 24 000

50. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

51. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

52. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

53. 40202
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén.

1 24 000

54. MEGYEI KIADÁSOK    

55. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

56. 131
A TVI kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választáson

   

57. 13101 A TVI dologi kiadásai megyénként. 1 55 000

58. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások    

59. 13401
A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- 
vagy főpolgármester-választáson.

1 28 000

60. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

61. 234 A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    

62. 23401
A TVI vezetőjének díja megyei önkormányzati képviselő- 
vagy főpolgármester-választáson.

1 67 000

63. 23402
A TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 47 000

64. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

65. 234031
A TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 67 000

66. 234032
A TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve 
települési önkormányzati képviselő választáson.

1 54 000

67. 23404
A TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 47 000

68. 23405 A TVI további 1 tagjának díja.    

69. 234051
A TVI további 1 tagjának díja megyei önkormányzati 
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1 47 000
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70. 234052
A TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési 
önkormányzati képviselő-választáson.

1 47 000

71. 236
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei 
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás 
esetén

   

72. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

73. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési 
önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel 
alapján, utólagos igényléssel

   

74. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

75. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

76. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

77. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

78. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

79. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

80. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

81. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
TVB tagjainak díja után.

   

82. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

83. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

84. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

85. 43101
A TVI ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választáson.

1 20 000

86. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási 
ellátási kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy 
főpolgármester-választás esetén.

1 39 000

87. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

88. 43201
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai települési önkormányzati választás esetén.

1 39 000

”
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4. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„4. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt 
szavazáson

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok 
számára küldött tájékoztatóval, kézbesített határozatokkal, 
egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1 87 000

7. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

8. 105
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

9. 10510 Az 5. § (6) bekezdése szerinti védekezés költsége.    

10. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

11. 201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja    

12. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
5 választott tagjának díja.

5 50 000

13. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

14. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

15. 203 A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető    

16. 20301 A HVI 3 tagjának díja. 3 64 000

17. 205
A HVB választott tagjainak személyi normatívája települési 
nemzetiségi önkormányzati választás esetén

   

18. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.

5 50 000

19. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 57 000

20. 207
Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján

   

21. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    
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22. 20704
A HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
esetén.

   

23. 207041
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.

5 50 000

24. 207042
A HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 57 000

25. 20705

A HVB-be szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő HVB póttag 
vagy SZSZB tag díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez,  
több szavazókörös településen, települési nemzetiségi 
választás esetén.

1 36 000

26. 208

Az SZSZB-be a Ve. 24. § (5)–(6) bekezdése szerint bevont 
választott tagok, továbbá az egy szavazókörös település 
szükség szerint bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, 
tényleges igénybevétele alapján, utólagos igényléssel

   

27. 20801

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott 
tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, továbbá  
az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja 
póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

28. 20802

Az SZSZB-be bevont választott tagok tiszteletdíja választott 
tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az 
egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja 
póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma 
alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden 
további megkezdett 40 fő esetén legfeljebb 2 fő.

1 50 000

29. 209 A HVI vezetőjének díja választási naponként    

30. 20901 A HVI vezetőjének díja. 1 80 000

31. 20902
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

32. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

33. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

34. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezetők, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

35. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

36. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

37. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

38. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

39. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

40. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

41. 40101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen  
a HVB) tagjainak, valamint a bizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.

1 18 000

42. 40102
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, települési 
nemzetiségi választás esetén.

1 24 000
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43. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

44. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

45. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

46. 40202
A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként, területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
esetén.

1 24 000

47. MEGYEI KIADÁSOK    

48. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

49. 131
A TVI kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán

   

50. 13101 A TVI dologi kiadásai megyénként. 1 55 000

51. 134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások    

52. 13401
A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 28 000

53. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

54. 234 A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    

55. 23401
A TVI vezetőjének díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 67 000

56. 23402
A TVI vezető helyettesének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 47 000

57. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

58. 234031
A TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 47 000

59. 234032
A TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 47 000

60. 23404
A TVI informatikai felelősének díja területi és országos 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1 47 000

61. 23405 A TVI további tagjának díja.    

62. 234051
A TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

4 47 000

63. 234052
A TVI további 1 tagjának díja települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 40 000

64. 236
A TVB választott tagjainak személyi juttatásai területi és 
országos nemzetiségi választás esetén megyénként

   

65. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 49 000

66. 23602
A TVB szükség szerint bevont, legfeljebb 2 fő póttagjának 
díja, a szavazatszámlálás elvégzéséhez, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1 49 000

67. 23603
A TVB tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján.

   

68. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési 
nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel

   

69. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 49 000
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70. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

71. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

72. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

73. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

74. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

75. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

76. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
a TVB tagjainak díja után.

   

77. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

78. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

79. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

80. 43101
A TVI ellátási kiadásai területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán.

1 20 000

81. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai területi és országos nemzetiségi választás esetén.

1 39 000

82. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai tényleges igénybevétel 
alapján, utólagos igényléssel

   

83. 43201
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai települési nemzetiségi választás esetén.

1 39 000

”

5. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„5. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazáson

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

5. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja    

6. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

7. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

8. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

   

9. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

10. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.  
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

11. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000
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12. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000

13. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

14. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

15. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000

16. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája    

17. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000

18. 205 A HVB választott tagjainak személyi normatívája    

19. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

20. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

21. 207 Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján    

22. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

23. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

24. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján

   

25. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

26. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

27. 209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, 
választópolgárszám függvényében (több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

28. 20901 8 000 választópolgárig 1 136 000

29. 20902 8 001–40 000 választópolgár 1 176 000

30. 20903 40 001–80 000 választópolgár 1 224 000

31. 20904 80 001–100 000 választópolgár 1 272 000

32. 20905 100 001 választópolgártól 1 320 000

33. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

34. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

35. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    
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36. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

37. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

38. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

39. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

40. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

41. 40102 A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként. 1 35 000

42. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

43. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel 
alapján

   

44. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

45. MEGYEI KIADÁSOK    

46. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

47. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat 
esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

48. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

49. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

50. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

51. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
TVB tagjainak díja után.

   

52. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

53. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

54. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

55. 43201
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai.

1 60 000

”
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6. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„6. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazáson

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után 
kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel  
kapcsolatos kiadások.

1 100 000

7. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

8. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

9. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja    

10. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

11. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

12. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

13. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

14. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.  
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

15. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000

16. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000

17. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

18. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

19. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000

20. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája.    

21. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000
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22. 207
Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel

   

23. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

24. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

25. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

26. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

27. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

28. 209

A HVI vezetőjének díja választási naponként, 
választópolgárszám függvényében (több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

29. 20901 8 000 választópolgárig 1 136 000

30. 20902 8 001–40 000 választópolgár 1 176 000

31. 20903 40 001–80 000 választópolgár 1 224 000

32. 20904 80 001–100 000 választópolgár 1 272 000

33. 20905 100 001 választópolgártól 1 320 000

34. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

35. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

36. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

37. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

38. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

39. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

40. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

41. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    
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42. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

43. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

44. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

45. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

46. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

47. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

48. MEGYEI KIADÁSOK    

49. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

50. 234 A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    

51. 23401 A TVI vezetőjének díja. 1 320 000

52. 23402 A TVI vezető helyettesének díja. 1 160 000

53. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

54. 234031 A TVI pénzügyi felelősének díja. 1 160 000

55. 23404 A TVI informatikai felelősének díja. 1 160 000

56. 23405 A TVI további tagjának díja.    

57. 234051 A TVI további 4 tagjának díja. 4 80 000

58. 236 A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai    

59. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

60. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

61. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

62. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

63. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

64. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

65. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

66. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

67. 43101 A TVI ellátási kiadásai. 1 30 000

68. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai.

1 60 000

”
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7. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„7. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a települési szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

5. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja    

6. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

7. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén  
a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

8. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

9. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

10. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.  
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)

   

11. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000

12. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000

13. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

14. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

15. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000

16. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája    

17. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000

18. 205 A HVB választott tagjainak személyi normatívája    

19. 20501
A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen, a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5 50 000

20. 20502
A HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 64 000

21. 207 Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján    

22. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

23. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

24. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján
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25. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

26. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

27. 209 A HVI vezetőjének díja választási naponként    

28. 20901 A HVI vezetőjének díja. 1 80 000

29. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

30. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

31. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

32. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

33. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

34. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

35. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

36. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

37. 40102 A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként. 1 24 000

38. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

39. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai, tényleges igénybevétel 
alapján

   

40. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

41. MEGYEI KIADÁSOK    

42. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

43. 237
A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai jogorvoslat 
esetén tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

44. 23701 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

45. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

46. 332
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos 
igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

   

47. 33201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
TVB tagjainak díja után.

   

48. 33202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    



7038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 171. szám 

49. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

50. 432
Étkezési ellátás bruttó kiadásai utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

51. 43201
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai megyénként.

1 39 000

”

8. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„8. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a területi szintű helyi népszavazás megismételt szavazásán

1. Jogcím  Normatíva

2. Kód Név Egység Ft/egység

3. HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. 101 Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően    

6. 10101

Dologi kiadások szavazókörönként 
– hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
– helyi népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
– szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
– nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiség 
bérletével,
– szavazásnapi anyagok szállításával,
– a HVI szavazásnapi működésével,
– névjegyzéknyomtatással,
– a szavazás napját megelőző harmincadik nap után 
kézbesített értesítőkkel,
– kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel  
kapcsolatos kiadások.

1 100 000

7. 10107
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt 
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1 8 000

8. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

9. 201 Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja    

10. 20101
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja.

3 50 000

11. 20102
Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB 
negyedik és ötödik tagjának díja.

2 50 000

12. 202
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

   

13. 20201
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1 60 000

14. 203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.  
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján)
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15. 20301 8 000 választópolgárig 5 80 000

16. 20302 8 001–40 000 választópolgár 10 80 000

17. 20303 40 001–80 000 választópolgár 15 80 000

18. 20304 80 001–100 000 választópolgár 20 80 000

19. 20305 100 001 választópolgártól 25 80 000

20. 204 A HVI tagjának többlet személyi normatívája    

21. 20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében.  
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 80 000

22. 207
Egyéb személyi kiadások, tényleges igénybevétel alapján, 
utólagos igényléssel

   

23. 20702
Az SZSZB Ve. 24. § (3) bekezdése és 171. §-a alapján 
szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1 50 000

24. 20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].    

25. 208

Az SZSZB-be a 20702 jogcímen felül a Ve. 24. §  
(5)–(6) bekezdése szerint bevont további választott tagok, 
továbbá az egy szavazókörös település szükség szerint 
bevont HVB póttagjainak személyi juttatásai, tényleges 
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel

   

26. 20801

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (6) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként, 1500 választópolgár felett  
1800 választópolgárig 1 fő, majd minden további 
megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.

1 50 000

27. 20802

Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja 
választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, 
továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak 
tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő 
választópolgárok száma alapján, 40 és 80 fő között legfeljebb 
2 fő, majd minden további megkezdett 40 fő esetén 
legfeljebb 2 fő.

1 50 000

28. 209 A HVI vezetőjének díja választási naponként    

29. 20901 A HVI vezetőjének díja. 1 80 000

30. 20906
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező  
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1 8 000

31. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

32. 301 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

33. 30101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
irodavezető, iroda és bizottsági tagok díja után.

   

34. 30102 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

35. 302
Személyi juttatás, valamint ellátási kiadás utólagos igénye 
után munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó

   

36. 30201
Személyi juttatás után munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó.

   

37. 30202 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    
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38. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

39. 401 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

40. 40101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 
választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottság 
mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási 
kiadásai.

1 18 000

41. 40103
A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív 
létszám alapján.

1 4 000

42. 402
Étkezési ellátás bruttó kiadásai, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján

   

43. 40201
Az SZSZB-be, az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott 
tagok ellátási kiadásai választott tagonként.

1 3 000

44. MEGYEI KIADÁSOK    

45. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

46. 234 A TVI vezetőjének és tagjainak díja választási naponként    

47. 23401 A TVI vezetőjének díja. 1 67 000

48. 23402 A TVI vezető helyettesének díja. 1 47 000

49. 23403 A TVI pénzügyi felelősének díja.    

50. 234031 A TVI pénzügyi felelősének díja. 1 67 000

51. 23404 A TVI informatikai felelősének díja. 1 47 000

52. 23405 A TVI további tagjának díja.    

53. 234051 A TVI további 1 tagjának díja. 1 47 000

54. 236 A TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai    

55. 23601 A TVB 3 választott tagjának díja. 3 70 000

56. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

57. 331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    

58. 33103
A TVI vezetőjének díja utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó.

   

59. 33104
A TVI, TVB tagjainak díja utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó.

   

60. 33105 Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher.    

61. 4. ELLÁTÁSI KIADÁSOK    

62. 431 Étkezési ellátás bruttó kiadásai    

63. 43101 A TVI ellátási kiadásai. 1 20 000

64. 43102
A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
kiadásai.

1 39 000

”
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9. melléklet a 22/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„9. melléklet a 6/2021. (VIII. 30.) IM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására, a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választására, valamint a helyi népszavazásra központilag biztosított 
kellékek és szolgáltatások normatívái

1. Jogcím Fizetendő összeg

2. Név Egység Ft/egység

3. KÖZPONTI KIADÁSOK    

4. 1. DOLOGI KIADÁSOK    

5. A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok    

6. Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.    

7.
Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése és borítékolása, 
választópolgáronként.

1 29,97

8. Értesítők kézbesítése, választópolgáronként. 1 155,00

9. Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek    

10. Szavazóurnák biztosítása.    

11. Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként. 1 7 071,36

12. Szavazólapok és borítékok    

13. Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólapfajtánként. 1 40,64

14. Boríték szavazólaphoz 1 6,35

15. Szavazóköri szállítódoboz biztosítása    

16. Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása, szavazókörönként. 1 13 304,52

17. Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként    

18. Braille-írással készült értesítő borítékkal. 1 3 692,85

19. Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz. 1 3 927,00
”
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Az igazságügyi miniszter 23/2022. (X. 24.) IM rendelete
egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A helyi népszavazási eljárás során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a  használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet 4.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a  választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a  választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló  
1/2018. (I. 3.) IM rendelet 35. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 47–50.  melléklete helyébe 
a 3–6. melléklet lép.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

 

 

1. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy …………………………………………. megyében/fővárosban/településen helyi népszavazást 
tűztek ki a következő kérdésben: 
 
 
 
Ön szavazhat a helyi népszavazáson 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
 
magyar állampolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 

 
uniós állampolgár értesítőjén: 

 az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító igazolvány és 
 lakcímigazolvány. 
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Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 

 
bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 
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KÉRELMEK 

 

A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye is a helyi népszavazással érintett területen van, továbbá 
tartózkodási helyét legkésőbb (a népszavazás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. Az átjelentkezéshez 
kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja)-án 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig be 

kell érkeznie). 
Erre a népszavazásra már nem, de jövőbeli választásokra, népszavazásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy 
könnyen érthető tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A népszavazással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
  

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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2. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

 

 

2. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez 
„35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 

 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az időközi országgyűlési választáson 
 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

 
 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az országgyűlési képviselők választásán 
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni 
választókerületében ………………………………….……..………………….….…. településen a(z) ……. számú 
szavazókörben. 
 
A szavazás helye: ………………………………….............................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között. 
 
Az Ön véleménye is számít, hogy kik legyenek az Országgyűlés tagjai. 
Véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 

 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!  
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KÉRELMEK 

 

MÁSIK SZAVAZÓHELYISÉGBEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha nem a túloldalon feltüntetett, hanem más településen vagy más szavazóhelyiségben szeretne szavazni, át kell 
jelentkeznie. 
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig. 

KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem) 
Külföldön is szavazhat, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán. 
Ha külföldön szeretne szavazni, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét. 
Ehhez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

Online 
 elektronikus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

Postán történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

Személyesen történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig be 

kell érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy a választási iroda kiadja a pártoknak, jelölteknek a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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3. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„47. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

 

 

3. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez 
„47. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 

 
Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megismételt választásán 

 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazáson 

 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán kitűzött megismételt szavazáson 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni választókerületben 

a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
 
magyar állampolgár értesítőjén: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
 

uniós állampolgár értesítőjén: 
 az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító igazolvány és 
 lakcímigazolvány. 

 

bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgár értesítőjén: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 
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Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapot és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha Ön a megismételtetett szavazáson mozgóurnával szavazott, megint kiviszik Önhöz a mozgóurnát, nem kell 
külön kérnie. 
Ha Ön nem mozgóurnával szavazott, de most mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania: 
 

 
ONLINE 

 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
  

A kérelem itt érhető el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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4. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„48. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

 

 

4. melléklet a …./2022. (…) IM rendelethez 
„48. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 

 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
a magyar állampolgár választópolgárok számára 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az időközi polgármester-választáson / az időközi főpolgármester-választáson /  

az időközi polgármester- és képviselő-választáson / az időközi képviselő-választáson / a(z) (nemzetiség) települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán / a(z) (nemzetiség) területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők időközi választásán / a(z) (nemzetiség) országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 

választásán 

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni választókerületben* 

a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 

 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!  
 
* Az egyéni választókerületet csak tízezernél több lakosú településen kitűzött képviselő-választás esetén kell feltüntetni.  
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KÉRELMEK 

 

A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) (polgármester- és egyéni 
listás választáson csak több szavazókörös településen, egyéni választókerületi választáson csak több szavazókörös egyéni 
választókerületben) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van, továbbá tartózkodási helyét 
legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. 
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig be 

kell érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
  

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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5. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„49. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

 

 

5. melléklet a …./2022. (…) IM rendelethez 
„49. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 

 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán 

uniós állampolgár választópolgárok számára 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az időközi polgármester-választáson / az időközi főpolgármester-választáson /  

az időközi polgármester- és képviselő-választáson / az időközi képviselő-választáson  

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni választókerületben* 

a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
- az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány és 
- lakcímigazolvány. 
 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Az egyéni választókerületet csak tízezernél több lakosú településen kitűzött képviselő-választás esetén kell feltüntetni.  
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KÉRELMEK 

 

A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) (polgármester- és egyéni 
listás választáson csak több szavazókörös településen, egyéni választókerületi választáson csak több szavazókörös egyéni 
választókerületben) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van, továbbá tartózkodási helyét 
legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. 
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig be 

kell érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
  

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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6. melléklet a 23/2022. (X. 24.) IM rendelethez
„50. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez

 

 

6. melléklet a …./2022. (…) IM rendelethez 
„50. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez 

 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán 

bevándorolt, letelepedett, menekült választópolgárok számára 

 

(születési idő)  

(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója) 

(név) 

(lakcím) 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az időközi polgármester-választáson / az időközi főpolgármester-választáson /  

az időközi polgármester- és képviselő-választáson / az időközi képviselő-választáson  

.......................... megye .................. településen /Budapest .... kerületében a(z) …. számú egyéni választókerületben 

a(z) ..... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: 
.............................................................................................................................. 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 

A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes). 

 
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A szavazás előtt 
ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e! 
 
 
 
 
 
 
* Az egyéni választókerületet csak tízezernél több lakosú településen kitűzött képviselő-választás esetén kell feltüntetni.  
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KÉRELMEK 

 

A TARTÓZKODÁSI HELYEMEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) (polgármester- és egyéni 
listás választáson csak több szavazókörös településen, egyéni választókerületi választáson csak több szavazókörös egyéni 
választókerületben) 
Ha nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. 
Akkor jelentkezhet át, ha lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van, továbbá tartózkodási helyét 
legkésőbb (a választás kitűzését megelőző 30. nap) napjáig bejelentette. 
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 
 (a szavazást megelőző 2. nap) 10 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig be 

kell érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri 
hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

Választási Iroda” 
 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1511/2022. (X. 24.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről

 1.  A Kormány
1.1.  támogatja a  Széchenyi Kártya Program 2023 I. félévére meghirdetésre kerülő konstrukcióinak kamat-, 

kezelési költség és kezességi díjtámogatás finanszírozásához szükséges 2023. évi költségvetési forrásigény 
biztosítását, az orosz–ukrán konfliktus és az energiaár-emelkedések által súlyosan érintett hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások kedvezményes finanszírozási forrásokhoz való hozzájutása érdekében;

1.2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a 2023. évben – a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezésére – 
gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott célok elérése érdekében 58 950 000 000 forint biztosításáról 
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

1.3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Kártya Programba tartozó konstrukciók 
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2024–2033 
közötti időszakban.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024–2033. évi központi költségvetés tervezése során

 2.  A Kormány
2.1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a  2023. évben a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Széchenyi Kártya Program és intézményi 
kezességi díjtámogatás feladatok terhére vállalható kötelezettség mértékét a  2024–2038 közötti évekre 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 160 700 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 122 000 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 68 000 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 51 500 000 000 forint,
e) a 2028–2038. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 33 000 000 000 forint;

2.2.  a  2.1.  alpontban megállapított mértéken belül a  Széchenyi Kártya Program feladat finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 146 500 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 111 500 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 60 500 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 46 500 000 000 forint,
e) a 2028–2034. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 29 500 000 000 forint;

2.3.  a  2.1.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások feladat 
finanszírozásához vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 200 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 500 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 7 500 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 000 000 000 forint,
e) a 2028–2038. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 3 500 000 000 forint.

 3.  Az  energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat a  következő 6. és 7.  ponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2023. évben – a technológiai és ipari miniszter kezdeményezése alapján – 
gondoskodjon a  mikro-, kis- és középvállalkozások energiahatékonyságot célzó beruházások program feltételei 
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szerint meghatározott mértékű önerejének biztosítása érdekében legfeljebb 25 000 000 000 forint biztosításáról 
a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Energiaintenzív 
vállalatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
7. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2023. évben a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
39. Energiaintenzív vállalatok támogatása alcím terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját  
24 987 500 000 forintban állapítja meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1512/2022. (X. 24.) Korm. határozata
az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról

A Kormány
 1. egyetért az  állami hátterű tőkealapok új struktúrájának koncepciójával, amely alapján létrehozásra kerül az  állami 

hátterű tőkebefektetésekért felelős, állami tulajdonú gazdasági társaság;
 2. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  állami 

hátterű tőkealap-struktúra átalakításának előkészítése érdekében, továbbá a  szükséges forrás biztosításáról és 
jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2022. október 31.

 3. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  új állami hátterű tőkealap-
struktúra megvalósításáról és működtetéséről;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2023. január 1-től folyamatos

 4. egyetért azzal, hogy állami hátterű tőkealap létrehozása az  új állami hátterű tőkealap-struktúra keretében  
valósulhat meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1513/2022. (X. 24.) Korm. határozata
a Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati 
kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 

5.  §-a alapján egyetért a  Magyarország projektjavaslatainak az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi 
pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII.  28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1990/2021. 
(XII. 28.) Korm. határozat] 1.  melléklet 7.  pontja szerinti projekt intermodális projektrész elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges hazai költségvetési támogatás összegével és forrásszerkezetével, az 1. melléklet szerint;

 2. a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján egyetért a projekt 
1.  pont szerinti hazai költségvetési támogatásának a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021.  évi XC. törvény 1.  melléklet és a  későbbi évek központi költségvetéseinek XIX. Gazdaság-újraindítási Alap 
uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 7. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2021–2027 alcíme terhére történő finanszírozásával;

 3. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugati pályaudvar és környezetének 
megújítása projekt megvalósítójaként történő kijelölésével;

 4. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon az  Európai Bizottság támogató döntése alapján 
a Támogatási Megállapodás aláírásáról, az 1. melléklet 1. sora szerint.

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1513/2022. (X. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

Kapcsolódó program 

megnevezése
Projektjavaslat megnevezése

Koordinátor 

kedvezményezett 

Társkedvez-

ményezett

Projekt költsége

(nettó, forint)

Projekt összköltsége

(bruttó, forint) 

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó támogatás 

összege 

(nettó, forint)

Hazai költségvetési 

támogatás tervezett 

összege 

(nettó, forint)

Saját erő 

(forint)
Projekt rövid tartalma

1.
Európai Hálózat-

finanszírozási 
Eszköz (CEF)

Az 1990/2021. (XII. 28.) 
Korm. határozat  

1. melléklet 7. pontja 
szerinti projekt  

intermodális projektrész

Technológiai és 
Ipari Minisztérium

– 1 937 047 700 2 460 050 579 968 523 850 1 491 526 729 0

A Nyugati pályaudvar 
környezetének megújítása, 
kapacitásbővítése további 
tervezési feladatainak 
elvégzése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A miniszterelnök 85/2022. (X. 24.) ME határozata
főispán kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –

dr. Róth Mártont a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető főispánná

– 2022. november 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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