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Kormányrendeletek

A Kormány 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 26. és 27. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet alkalmazási köre a közúti biztonsági hatásvizsgálatra, a közúti biztonsági auditra, a közúti biztonsági
felülvizsgálatra, a hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérésre, valamint a közúti biztonsági auditorokra és azok
képzését végző szervekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed
a)
az autópályákra és autóutakra,
b)
olyan főutakra, melyeknek van 2 × 2 sávos, osztott pályás, lakott területen kívüli szakasza,
c)
egyéb főutakra, valamint
d)
a helyi közutak közül Budapest tekintetében a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak,
közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott sugár- és
gyűrűirányú közutakra.
(3) A közlekedésért felelős miniszter mentesítheti e rendelet hatálya alól az alacsony biztonsági kockázatot jelentő,
autópályának és autóútnak nem minősülő közutakat, ha a forgalmi és a baleseti statisztikák alapján azok
érvényesítése nem indokolt. Az Európai Bizottságnak meg kell küldeni az e bekezdés alapján e rendelet hatálya alól
mentesített, illetve annak hatálya alá vont közutak jegyzékét és – a közutak besorolásának módosulása esetén –
a módosított jegyzéket.
(4) A közlekedésért felelős miniszter megküldi az Európai Bizottságnak az e rendelet hatálya alá vont közutak jegyzékét
és a jegyzék későbbi módosításait.
(5) A közlekedésért felelős miniszter 2025. október 31-ig jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak az 5. § szerint
értékelt úthálózat közlekedésbiztonsági minősítéséről. A jelentés kiterjed a nemzeti szinten naprakésszé tett
iránymutatások rendelkezéseinek jegyzékére is, ideértve különösen a technológiai fejlemények és a védtelen
úthasználók védelme tekintetében elért eredményeket. 2025. október 31-től e jelentéseket ötévente kell benyújtani.
(6) A közút kezelője biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott eljárások során érvényesüljenek a védtelen
úthasználók igényei.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
baleseti góchely: a közúthálózat azon része, ahol a személysérüléses balesetek száma a várható értéknél
jelentősen nagyobb, vagy a személysérüléses balesetek kimenetele súlyosabb az átlagosnál, vagy a fajlagos
baleseti mutató az átlagosnál jelentősen nagyobb; a baleseti góchelyek lehetnek gócpontok vagy
gócszakaszok;
b)
célzott közúti biztonsági felülvizsgálat: a közutakon vagy útszakaszokon a balesetek és sérülések kockázatát
fokozó veszélyes állapotok, hibák és hiányosságok feltárása érdekében végzett helyszíni vizsgálat;
c)
hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérés: a közút vizuális ellenőrzését, a forgalom nagyságának és
a személysérüléses balesetek adatainak elemzését, valamint a baleseti kockázat vizsgálatát tartalmazó
felmérés;
d)
közlekedésbiztonsági minősítés: a meglévő közúthálózat részeinek az objektíven mért biztonságosságuk
alapján történő csoportokba sorolása;
e)
közúti biztonsági audit: az infrastrukturális projekt közlekedésbiztonsági szempontú, független, részletes,
módszeres és szakszerű ellenőrzése, a tervezéstől az üzemeltetés korai szakaszáig;
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f)
g)
h)
i)

közúti biztonsági hatásvizsgálat: a tanulmánytervi változatok közlekedésbiztonsági hatásainak értékelése és
ennek alapján a közlekedésbiztonsági szempontból legkedvezőbb változat megjelölése;
rendszeres közúti biztonsági felülvizsgálat: a közút közlekedésbiztonsági szempontú, rendszeres időközönként
történő felülvizsgálata a beavatkozást igénylő jellemzők és hiányosságok feltárása érdekében;
üzemeltetés korai szakasza: a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától az egyéves
utó-felülvizsgálati eljárás megkezdésééig tartó időtartam;
védtelen úthasználó: a nem motoros úthasználók, ideértve különösen a kerékpárosokat és a gyalogosokat,
valamint a motorkerékpártól eltérő, gépi meghajtású, kétkerekű járművek használói.

3. Közúti biztonsági hatásvizsgálat
3. §

(1) Az építtető az új közúti szakaszra vonatkozó új építési munka tanulmánytervi változataira az 1. mellékletben
meghatározottak figyelembevételével közúti biztonsági hatásvizsgálatot készíttet
a)
az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott utakra minden esetben,
b)
az 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott főutak egy kilométernél hosszabb új közúti szakaszára,
valamint
c)
az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott helyi közutak egy kilométernél hosszabb új közúti
szakaszára.
(2) Nem kell közúti biztonsági hatásvizsgálatot végezni autóbusz forgalmi sáv, kerékpárút, kerékpársáv útépítési
munkái esetén.

4. Közúti biztonsági audit
4. §

(1) Az építtető építési engedélyköteles fejlesztési munkákra vonatkozóan közúti biztonsági auditot készíttet
a)
az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott utakra az engedélyezési terv készítése és a kiviteli
terv készítése során, a forgalomba helyezési eljárás kérelmezése előtt és az üzemeltetés korai szakaszában
a 2. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével,
b)
az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott főutakra az engedélyezési terv készítése során a 2. melléklet
1. pontjában, valamint a forgalomba helyezési eljárás kérelmezése előtt a 2. melléklet 3. pontjában
meghatározott szempontok figyelembevételével,
c)
az 1. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott helyi közutakra az engedélyezési terv készítése során
a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szempontok figyelembevételével, valamint
d)
kerékpárutak és 5000 Ej/napnál nagyobb gépjárműforgalomra megnyitott utak szintbeni kereszteződésére
az engedélyezési terv készítése során a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szempontok
figyelembevételével.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a gépjárművek elől elzárt közútra, a közforgalom céljára nem megnyitott
közútra, az autóbuszöbölre, a gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjaira, továbbá a közút fenntartási munkái, valamint
az 1. § (4) bekezdése alapján mentességet kapott közútra.
(3) A közútkezelői hozzájárulásban előírható a közúti biztonsági audit lefolytatása, ha azt a közlekedésbiztonsági
követelmények indokolják.
(4) A közúti biztonsági audit jelentés meghatározza a közlekedésbiztonság szempontjából kritikus elemeket, és ezekre
vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg.
(5) A közúti biztonsági audit jelentést
a)
az engedélyezési vagy kiviteli terv készítése során a tervhez kell csatolni,
b)
a forgalomba helyezési eljárás kérelmezése előtt a műszaki ellenőri nyilatkozathoz kell csatolni, és
c)
az üzemeltetés korai szakaszában a közút kezelőjének kell átadni.
(6) Ha az engedélyezési vagy kiviteli tervezés során készült, valamint a forgalomba helyezési eljárás kérelmezése előtti
közúti biztonsági audit jelentés alapján az építtető a szükséges javításokat nem végzi el az adott tervezési vagy
építési szakasz végéig, az építtető köteles a döntését írásban indokolni.
(7) Az üzemeltetés korai szakaszában készülő közúti biztonsági audit jelentésben foglalt javaslatok megvalósításáról
az építtető a közút kezelőjével közösen dönt, a nemleges döntést írásban indokolni kötelesek.
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5. Hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérés
5. §

(1) A közút kezelője az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, legalább 3 éve üzemelő utakra hálózati szintű
közlekedésbiztonsági felmérést készíttet.
(2) Az első hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérést 2024. november 1-ig, ezt követően pedig 5 évente kell
elvégezni.
(3) A hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérés során a közlekedésbiztonsági minősítés alapján valamennyi közutat
az alábbi három csoportba kell besorolni:
a)
biztonságos,
b)
veszélyes,
c)
különösen veszélyes.
(4) A közút kezelője biztosítja, hogy a (3) bekezdés alapján a két legkedvezőtlenebb csoportba tartozó baleseti
góchelyeket a 3. melléklet szempontjai alapján a 15. § szerinti szakértői csoportok a helyszínen célzott közúti
biztonsági felülvizsgálattal értékeljék.
(5) Országos közutak esetében a közút kezelője biztosítja, hogy a szükséges közlekedésbiztonsági beavatkozások
a (4) bekezdésben meghatározott útszakaszokon megvalósuljanak, különös figyelemmel azokra, amelyek
a legkedvezőbb haszon-költség arányt mutatják.

6. Rendszeres közúti biztonsági felülvizsgálat
6. §

(1) A közút kezelője az út biztonsági jellemzőinek megállapítása és a baleset-megelőzés érdekében rendszeres közúti
biztonsági felülvizsgálatot végez az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában megjelölt utakra.
(2) A közútnak a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti forgalmi rend felülvizsgálata során figyelembe kell venni
az utolsó közúti biztonsági felülvizsgálatban megállapítottakat.
(3) A közúti biztonsági felülvizsgálatot a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján, ötévente kell elvégezni.
(4) A transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i
2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó közúti alagutakba becsatlakozó útszakaszok
közlekedésbiztonságát az e rendelet és a 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásában
részt vevő szervezetek által végzett egyesített közúti biztonsági felülvizsgálatok biztosítják. Ezen felülvizsgálatokat
legalább 6 évente kell elvégezni.

7. Célzott közúti biztonsági felülvizsgálat
7. §

(1) A célzott közúti biztonsági felülvizsgálat tárgyát képező útszakaszokat a hálózati szintű közlekedésbiztonsági
felmérés eredményei alapján kell kiválasztani úgy, hogy a magas baleseti kockázatot jelentő útszakaszok
felülvizsgálata elsőbbséget élvezzen. A közút kezelője elvégzi e célzott közúti biztonsági felülvizsgálatokat és
a szükséges forgalombiztonsági beavatkozásokat. A célzott közúti biztonsági felülvizsgálatok elvégzése során
figyelembe vehetők a 3. mellékletben foglalt indikatív elemek.
(2) A célzott közúti biztonsági felülvizsgálat azonosítja azokat az útszakaszokat, amelyek biztonságát javítani szükséges,
és a beavatkozási javaslatokat jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvben a beavatkozások fontossági sorrendjét
meg kell jelölni.
(3) A beavatkozási javaslatoknak ki kell terjedniük az alacsony közlekedésbiztonsági szintű és magas haszon-költség
arányt képviselő intézkedések végrehajtására lehetőséget adó útszakaszokra.
(4) A közút kezelője cselekvési tervet készít a biztonságjavító intézkedések végrehajtásának nyomon követése céljából,
amelyet évente frissíteni kell. E cselekvési tervben baleseti kockázat szerinti sorrendben tartalmazza a beavatkozási
javaslatokat, amelyek közül a magas haszon-költség arányú közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek kell elsőbbséget
biztosítani.
(5) A célzott közúti biztonsági felülvizsgálatokat szakértői csoportok végzik el. A szakértői csoport legalább egy
tagjának meg kell felelnie a 10. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
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8. Útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák
8. §

(1) Az útburkolati jelekre és közúti jelzőtáblákra vonatkozó szabályozás alkalmazása és a jövőbeli szabályozás
kidolgozása során különös figyelmet kell fordítani a járművezetők és az automatizált vezetéstámogató rendszerek
általi olvashatóság és észlelhetőség elősegítésére.
(2) A közút kezelőjének közúti jelzéseket kell kihelyeznie az úthasználók biztonsága érdekében úton folyó munkák
esetén.

9. Baleseti adatok kezelése
9. §

(1) Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az e rendelet hatálya alá tartozó közutakon
bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek, Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai
adatgyűjtés keretében átadott adatait havonta, a tárgyidőszakot követő 40. napig együttműködési megállapodás
alapján, elektronikus úton átadja a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MK NZrt.) részére.
(2) Az MK NZrt. és a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BK Zrt.) megállapodást köt
a Magyar Biztosítók Szövetségével (a továbbiakban: MABISZ), amely alapján
a)
a MABISZ az anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetek e-kárbejelentőben szereplő, 4. melléklet szerinti
adatait személyazonosításra nem alkalmas módon, térítésmentesen átadja az MK NZrt. és a BK Zrt. részére, és
b)
az MK NZrt. és a BK Zrt. a személysérüléses közúti közlekedési balesetek adatait térítésmentesen átadja
a MABISZ részére.
(3) Az MK NZrt. a fővárosi személysérüléses baleseti adatokat elektronikus úton átadja a BK Zrt.-nek az (1) bekezdésben
meghatározott átvételt követő 3 munkanapon belül.
(4) A közúti közlekedési balesetek adatai közül a helyszín azonosítására vonatkozó földrajzi adatokat a BK Zrt. a fővárosi
közutak vonatkozásában havonta ellenőrzi és az MK NZrt. részére továbbítja, aki biztosítja, hogy az adatok
– az országos közutak és a fővárosi közutak tekintetében egyaránt – az érintett közútkezelők, a Magyar Mérnöki
Kamara névjegyzékében szereplő közúti biztonsági auditorok és a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Szakmai
Tagozatának tagjaiként tervezői jogosultsággal rendelkező mérnökök részére hozzáférhetők legyenek.
(5) Az MK NZrt. a tárgyévet követő 90 napon belül közzéteszi honlapján a rendelkezésére álló közúti közlekedési
balesetek statisztikai adatait.
(6) Az érintett felek közötti együttműködési megállapodásban rögzített meghatározás szerinti baleseti góchelyek
vizsgálatához – a közútkezelő kérésére – az ORFK átadja a góchelyek személysérüléses baleseteinek
személyazonosításra nem alkalmas rövid történeti tényállását az országos közutak vonatkozásában a MK NZrt.,
a fővárosi közutak vonatkozásában a BK Zrt. részére.
(7) A MABISZ e-kárbejelentő részére az országos közutak vonatkozásában az MK NZrt., a fővárosi közutak
vonatkozásában a BK Zrt. térítésmentesen hozzáférést biztosít a baleseti helyszínre vonatkozó, rendelkezésre álló
helyszínrajzok és adatok vonatkozásában, együttműködési megállapodás alapján.
(8) A közlekedésért felelős miniszter legalább ötévenként gondoskodik a személyi sérüléssel, valamint anyagi kárral
járó közúti közlekedési balesetek okozta – forintban kifejezett – nemzetgazdasági veszteség becsült értékének
megállapításáról, és ezen adatokat a honlapján közzéteszi.

10. A közúti biztonsági auditorok
10. §

(1) Közúti biztonsági auditor tevékenységet az a személy végezhet, aki megfelel a közúti közlekedésről szóló
törvényben e tevékenységre meghatározott feltételeknek, valamint rendelkezik az e rendeletben meghatározott
közúti biztonsági auditor képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(2) A közúti biztonsági auditornak képesítési bizonyítványt adó képzésen és ötévente továbbképző tanfolyamon kell
részt vennie.
(3) A képzésben való részvételhez útépítési vagy közlekedési területen szerzett egyetemi (mesterfokozat) vagy főiskolai
(alapfokozat) végzettség és legalább öt év szakmai gyakorlati idő szükséges a tervezés vagy balesetek elemzése
területén.
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(4) Szakmai gyakorlatként
a)
felsőoktatási intézményben szaktárgyoktatói,
b)
a közúti forgalombiztonsági szakterülettel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási,
c)
közúti üzemeltetői, műszaki ellenőri,
d)
közúti közlekedési hatósági vagy
e)
közúti tervezői, beruházói
területen végzett tevékenység vehető figyelembe.
(5) A közúti biztonsági auditori tevékenység végzésére irányuló engedély iránti kérelemnek az 5. mellékletben
meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
11. §

(1) A közúti biztonsági auditori tevékenységet folytató személyekről, valamint azon személyekről, akiket a tevékenység
folytatásától eltiltottak, a Magyar Mérnöki Kamara egységes nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően –
a következő adatokat tartalmazza:
a)
auditori tevékenység szakterületének megnevezése, jele,
b)
nyilvántartási szám,
c)
a nyilvántartásba történő felvétel időpontja és
d)
az adatváltozás bejelentésének időpontja.
(2) A nyilvántartásban szereplő személy (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatai nyilvánosak, azokat a Magyar Mérnöki
Kamara az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzéteszi.

12. §

(1) Ha az auditor tevékenységével vagy mulasztásával megszegi
a)
a tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit vagy
b)
a szakmai szabályok rendelkezéseit úgy, hogy azzal kárt okoz, és ennek tényét a bíróság jogerősen
megállapította,
az illetékes területi kamara egy éven belüli ismételt szabályszegés esetén e tevékenység gyakorlásától – a jogsértés
vagy szakmai szabályszegés súlyára tekintettel – legfeljebb három év időtartamra eltiltja.
(2) Az illetékes területi kamara az (1) bekezdés szerinti eltiltás tényét és annak lejárati időpontját a nyilvántartásba
bejegyzi.

13. §

(1) Képzés és továbbképző tanfolyam szervezésére az a szervezet jogosult, amely eleget tett a közúti közlekedésről
szóló törvény szerinti bejelentési kötelezettségének, és
a)
közúti biztonsági auditori képzési tantervvel,
b)
legalább kettő közúti közlekedési szakmérnöki vagy mérnöktovábbképző tanfolyam lebonyolításával szerzett
tapasztalattal és
c)
legalább három, a közúti biztonsági felsőfokú szakképzésben gyakorlott oktatóval
rendelkezik.
(2) A közlekedési hatóság
a)
meghatározza
aa)
a képzési és vizsgakövetelményeket a képzéshez, a továbbképzéshez előírt tanterveket,
az alkalmazható tansegédleteket, képzési programokat,
ab)
a vizsgáztatás módszereit, eljárási rendjét és ügyvitelét,
ac)
a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumok körét,
amelyek megléte esetén engedélyezi a képzést, továbbá
b)
ellátja a vizsgáztatás ellenőrzését és szakfelügyeletét.
(3) Az e § hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

14. §

(1) Az illetékes területi kamara a továbbképzési kötelezettség teljesítéséig a közúti biztonsági auditori tevékenység
gyakorlásától eltiltja azt, aki továbbképzési kötelezettségének teljesítését és a 3–7. §-ban meghatározott eljárások
közül legalább egy eljárásban való részvételét 5 évenként nem igazolja.
(2) Az igazolást az engedély lejárta előtt legalább egy hónappal kell benyújtani.
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15. §
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(1) Közúti biztonsági hatásvizsgálattal, közúti biztonsági audittal, hálózati szintű közlekedésbiztonsági felméréssel,
valamint közúti biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a közúti biztonsági auditor nyilvántartásban
szereplő közúti biztonsági auditor vagy olyan szakértői csoport végezhet, amelynek legalább egy tagja a közúti
biztonsági auditor nyilvántartásban szereplő közúti biztonsági auditor.
(2) A közúti biztonsági auditot tervezőtől és kivitelezőtől független auditor végezheti. Függetlennek az az auditor
minősül, aki
a)
az adott projektre vonatkozóan a tervezővel, kivitelezővel nem áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban, és
b)
a tervezőnek, kivitelezőnek nem a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.
(3) A hálózati szintű közlekedésbiztonsági felmérést, valamint a közúti biztonsági felülvizsgálatot nem végezheti
olyan auditor, aki részt vett a vizsgálat tárgyát képező létesítmény tervezésében, vagy aki az adott létesítmény
üzemeltetésében, fenntartásában munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya alapján
részt vesz.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek a szakértői csoport tagjaira is vonatkoznak.

11. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
(2) A 4. § rendelkezéseit – azon fejlesztési munkák tekintetében, ahol az e rendelet hatálybalépését megelőzően nem
kellett közúti biztonsági auditot készíteni – az e rendelet hatálybalépésétől számított 180 napot követően indult
engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

17. §		
Ez a rendelet – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel együtt –
1.
a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló, 2008. november 19-i 2008/96/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
2.
a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló,
2019. október 23-i (EU) 2019/1936 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
18. §		
Hatályát veszti a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A közúti biztonsági hatásvizsgálat
1. A közúti biztonsági hatásvizsgálat elemei:
a)
feladat meghatározása;
b)
a jelenlegi helyzet és a projekt (beavatkozás) nélküli eset leírása;
c)
közlekedésbiztonsági célok megfogalmazása;
d)
a javasolt változatok közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásának elemzése;
e)
a változatok összehasonlítása, beleértve a költség-haszon elemzést és
f)
a lehetséges megoldások sorrendjének bemutatása közúti biztonsági szempontból.
2. Figyelembe veendő elemek:
a)
halálos áldozatok és személysérüléses balesetek számának csökkentésére vonatkozó célkitűzések;
b)
útvonalválasztási és utazási szokások;
c)
a meglévő hálózatra kifejtett lehetséges hatások (például autópálya-kijáratok, különszintű és szintbeni
kereszteződések);
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d)
e)
f)
g)
h)
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úthasználók, ideértve a védtelen úthasználókat is;
forgalom (például forgalom nagysága, forgalmi kategóriák szerinti besorolás);
évszakoktól függő és éghajlati feltételek (például hóeltakarítás, csapadékvíz-elvezetés);
elegendő számú és a közlekedés szempontjából biztonságos parkolóhelyek megléte és
szeizmikus tevékenységek.

2. melléklet a 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A közúti biztonsági audit
1. Vizsgálandók az engedélyezési tervezés szakaszában:
a)
földrajzi elhelyezkedés, környezeti körülmények (például árvíz);
b)
az út hálózati szerepe;
c)
a csomópontok típusai és a közöttük lévő távolság;
d)
a csomópontok elrendezése, kialakítása;
e)
vízszintes és függőleges vonalvezetés;
f)
láthatóság és a szükséges előzési, megállási távolságok és csomóponti rálátási háromszögek megléte;
g)
keresztmetszetek (például az útpálya szélessége, kerékpárossávok, gyalogutak);
h)
védtelen úthasználók közlekedési lehetőségei;
i)
az engedélyezett járműkategóriák (például szükséges-e lassújármű-tilalom);
j)
az időjárási viszonyok (szél, jegesedés, hóátfúvás);
k)
a várható tényleges sebességek;
l)
közösségi közlekedési eszközök és infrastruktúrájuk (például megállóhelyek) és
m)
közutak és vasutak szintbeli kereszteződései.
2. Vizsgálandók a kiviteli tervezés szakaszában:
a)
helyszínrajzi elrendezés;
b)
közúti jelzések és útburkolati jelek egysége;
c)
utak és útkereszteződések megvilágítása;
d)
út menti berendezések;
e)
a közút közvetlen környezete, a növényzetet is ideértve;
f)
veszélyes akadályok az út mentén;
g)
biztonságos pihenőhelyek kialakítása;
h)
védtelen úthasználók közlekedési lehetőségei és
i)
a közúti visszatartó rendszerek felhasználóbarát átalakítása (biztonsági korlát, középső fizikai elválasztás,
ütközéscsillapító energiaelnyelő elemek stb.) a védtelen úthasználók veszélyeztetésének megelőzésére.
3. Vizsgálandók a közforgalom számára történő megnyitás előtti szakaszban:
a)
az úthasználók biztonsága különböző látási viszonyok esetében (például ködben, sötétben és normális
időjárási viszonyok között);
b)
a közúti jelzések és útburkolati jelek megfelelő elhelyezése, értelmezhetősége és
c)
az útburkolatok állapota.
4. Vizsgálandók az üzemeltetés korai szakaszában: a közúti forgalombiztonság értékelése a közlekedők tényleges
magatartása alapján.
5. Az auditok bármely szakaszban eredményezhetik az előző auditszakaszból származó kritériumok újragondolásának
szükségességét.
6. Minden szinten közös felelősségként kell kezelni annak biztosítását, hogy a közúti balesetek ne vezessenek súlyos
vagy halálos sérülésekhez. Különösen a jól tervezett, megfelelően karbantartott, egyértelmű burkolati jelekkel és
jelzőtáblákkal ellátott utaknak csökkenteniük kell a közúti balesetek valószínűségét, míg a megbocsátó utaknak
csökkenteniük kell a balesetek súlyosságát.
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3. melléklet a 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Közúti biztonsági felülvizsgálat
1. Út vonalvezetése és keresztmetszet:
a)
látási viszonyok és látótávolságok;
b)
sebességhatár és sebességzónák;
c)
önmagát magyarázó út nyomvonala (azaz a nyomvonal úthasználók általi „értelmezhetősége”);
d)
szomszédos ingatlanok és fejlesztési területek elérhetősége;
e)
vészhelyzeti és szervizjárművek általi hozzáférés;
f)
beavatkozások hidaknál és közműalagutaknál;
g)
út menti elrendezés (leállósávok, útpadkák, lejtő és töltésrézsűk) és
h)
megbocsátó útkörnyezet.
2. Útkereszteződések és különszintű csomópontok:
a)
útkereszteződés/különszintű csomópont típusának megfelelősége;
b)
útkereszteződés/különszintű csomópont elrendezésének geometriája;
c)
útkereszteződések/különszintű csomópontok láthatósága és észlelhetősége;
d)
láthatóság a különszintű csomópontoknál;
e)
a többlet forgalmi sávok elrendezése az útkereszteződéseknél;
f)
az útkereszteződések/különszintű csomópont forgalomtechnikai kialakítása (például ellenőrzött megállás,
forgalomirányítási jelek stb.) és
g)
gyalogos- és kerékpáros-átkelőhelyek jelenléte.
3. A védtelen úthasználókra vonatkozó intézkedések:
a)
a gyalogosokra vonatkozó intézkedések;
b)
a kerékpárosokra vonatkozó intézkedések;
c)
a motorkerékpártól eltérő, gépi meghajtású, kétkerekű járművek használóira vonatkozó intézkedések;
d)
közösségi közlekedési eszközök és infrastruktúra és
e)
közutak és vasutak szintbeli keresztezései (feltüntetve különösen az átjáró típusát, és hogy rendelkezik-e
emberi irányítással, vagy nem, kézi vagy automatizált vezérlésű-e).
4. Megvilágítás, jelzőtáblák és útburkolati jelek:
a)
következetes közúti jelzések, amelyek nem zavarják a látási viszonyokat;
b)
a közúti jelzések olvashatósága (elhelyezkedés, méret, szín);
c)
útirányjelző táblák;
d)
következetes útburkolati jelek és elhatárolás;
e)
az útburkolati jelek olvashatósága (elhelyezkedés, méret és fényvisszavetési képesség száraz, illetve nedves
időjárási körülmények között);
f)
az útburkolati jelek megfelelő kontrasztja;
g)
a megvilágítandó utak és útkereszteződések megvilágításának minősége és
h)
megfelelő út menti berendezések.
5. Forgalomirányító jelzések:
a)
működési feltételek és
b)
láthatóság.
6. Tárgyak, rálátási területek és közúti visszatartó rendszerek:
a)
út menti környezet, a növényzetet is ideértve;
b)
út menti veszélyek és az útpálya vagy kerékpárút szélétől számított távolság;
c)
a közúti visszatartó rendszerek felhasználóbarát átalakítása (útelválasztók és ütközési akadályok a védtelen
úthasználók veszélyeztetésének megelőzésére);
d)
az ütközési akadályok végződésének megfelelő kialakítása;
e)
megfelelő közúti visszatartó rendszerek a hidaknál és közműalagutaknál és
f)
kerítések (belépési korlátozással érintett utakon).
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7. Útburkolat:
a)
útburkolati hibák;
b)
burkolat érdessége;
c)
laza anyag/murva/kő és
d)
tócsa, vízelvezető.
8. Hidak és alagutak:
a)
hidak jelenléte és száma;
b)
alagutak jelenléte és száma és
c)
az infrastruktúra biztonságát érintő kockázatokat megjelenítő vizuális elemek.
9. Egyéb kérdések:
a)
biztonságos parkolóhelyek és pihenőhelyek kialakítása;
b)
tehergépjárművekre vonatkozó intézkedések;
c)
vakító fényszóró;
d)
útépítési munkák, útüzemeltetési és útfenntartási munkák ideiglenes forgalomkorlátozása;
e)
nem biztonságos út menti tevékenységek;
f)
megfelelő tájékoztatás az ITS berendezésben (például változtatható jelzésképű táblák);
g)
vadak és egyéb állatok és
h)
iskolaövezetre figyelmeztető táblák (adott esetben).

4. melléklet a 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A személyi sérüléssel nem járó közúti közlekedési balesetek MABISZ e-kárbejelentőben szereplő adatai
1.
2.
3.
4.
5.

A baleset helyszínének azonosítói (ország, megye, település, irányítószám, közterület neve és jellege,
házszám, GPS-koordináta).
A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc).
A járművezető címe (ország, irányítószám, település).
Személyi sérülés, rendőri intézkedés történt-e.
A baleset körülményei (parkolt, indult, éppen megállt, telekről vagy földútról hajtott ki, telekre vagy földútra
hajtott be, körforgalomba hajtott be, körforgalomban közlekedett, hátulról nekiütközött, ugyanabban
az irányban, de másik sávban haladt, sávot változtatott, előzött, jobbra fordult, balra fordult, tolatott,
a szembejövő sávjára hajtott rá, jobbról érkezett, nem vette figyelembe az elsőbbségadásra felszólító jelzést).
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5. melléklet a 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
A közúti biztonsági auditori tevékenység végzésére irányuló engedély
1. A közúti biztonsági auditori tevékenység végzésére irányuló engedély iránti kérelem – az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – a következő adatokat
tartalmazza:
a)
a közúti biztonsági auditori tevékenységet folytatni szándékozó személy (a továbbiakban: kérelmező)
aa)
iskolai végzettségét, szakképzettségét, az azt igazoló oklevelének, bizonyítványának számát és
keltét, a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett
oklevél esetében a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről
szóló határozat számát,
ab)
szakképesítését, az azt tanúsító bizonyítványának, oklevelének számát és keltét, a nem magyar
intézményben szerzett oklevél esetében a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való
egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát,
ac)
– amennyiben a kérelmező jogszabályban meghatározott, a tervező- és szakértő mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara
(a továbbiakban: kamara) által nyilvántartott tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik –
kamarai nyilvántartási számát;
b)
a szakterület meghatározását és
c)
amennyiben a közúti biztonsági auditori tevékenységet határozott időtartamban kívánja folytatni,
a tevékenység megkezdésének és megszüntetésének időpontját.
2. A kérelemhez csatolni kell az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat
megszerzésének helyét, idejét, a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet.

A Kormány 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban együtt: helyközi) közlekedésben az 1. mellékletben
meghatározott utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) keretében igénybe vehetőek.”
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(2) Az R1. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A helyi és helyközi személyszállítási közszolgáltatást is érintő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 5. § (3) és (4) bekezdése, valamint 32. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás
alapján biztosított összekapcsolt vagy integrált személyszállítási közszolgáltatás nyújtása esetén a megrendelők
által jóváhagyott megállapodásnak megfelelően vehetők igénybe a helyi és helyközi közlekedésre vonatkozóan
meghatározott utazási kedvezmények, azzal, hogy a csak helyi és csak helyközi személyszállítási közszolgáltatásokat
egyidejűleg biztosítani kell az 1. melléklet szerinti utazási kedvezmények igénybevételi lehetősége mellett.”

2. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) felár: a menetdíjon felül fizetendő díj, amelynek megfizetése az emelt szintű szolgáltatást nyújtó személyszállító
vonatok igénybevételének feltétele;”
(2) Az R2. 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) elektronikus bérlet: olyan, elektronikus adathordozón rögzített, személyhez kötött utazási jogosultság, ami a rajta
feltüntetett időszakon és viszonylaton vagy érvényességi területen belül korlátlan számú utazásra jogosít.”
(3) Az R2. 10. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti társaság üzletpolitikai kedvezménnyel igénybe vehető személyszállítási szolgáltatásnál)
„b) az utazás megkezdésének időpontja szabad megválasztására,”
(vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet.)
(4) Az R2. 11. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A menetjegyen és az otthon nyomtatott jegyen az EK rendelet I. melléklet 7. cikk (2) bekezdésében felsoroltakon túl
fel kell tüntetni:]
„c) a fizetett menetdíj összegét, pénznemét és annak adótartalmát,
d) az elszámolásnál jogszabályban vagy a vasúti társaság üzletszabályzatában meghatározott, a kedvezményre
jogosultra vonatkozó kedvezmény mértékét vagy jogcímét,”
(5) Az R2. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat a területi érvényességű menetjegyen nem kell feltüntetni.
A területi érvényességű menetjegyen (otthon nyomtatott jegyen) fel kell tüntetni az érvényességi terület
egyértelmű megnevezését, amelyből a vasúti társaság díjszabása alapján az érvényességi területhez tartozó
megállóhelyek megállapíthatóak.”
(6) Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az otthon nyomtatott jegy kivételével az elektronikus jegyre és elektronikus bérletre az (1) bekezdésben foglalt
előírásokat nem kell alkalmazni. Az utazási igazolványon az (1) bekezdés a)–e), valamint h) és i) pontjában foglalt
adatokat nem kell feltüntetni.”
(7) Az R2. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti érvényesség tartama az okmányra, és nem az ahhoz kapcsolódó utazási
jogosultságra vonatkozik.”
(8) Az R2. 11. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti társaság az elektronikus menetjegy felhasználási feltételeinél)
„b) az utazás megkezdésének időpontja szabad megválasztására,”
(vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet.)

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és
bérletek árának a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:
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a) bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi
munkába járásra és hazautazásra,
b) országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és
szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.”

4. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A közlekedési szolgáltató vagy helyette a – közlekedési közszolgáltatással összefüggő díjakból származó
bevételek beszedését a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 22. § (5) bekezdése alapján végző – közlekedésszervező szociálpolitikai menetdíj-támogatásként
az általa az Sztv. 33. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az országos, regionális és elővárosi
személyszállítási közszolgáltatás, a helyi személyszállítási közszolgáltatás, valamint a komp- és révközlekedésben
nyújtott személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott, jogszabály alapján kedvezményes és díjmentes
személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti támogatást vehet igénybe.
(2) Szociálpolitikai menetdíj-támogatást kedvezményes összekapcsolt díjtermékek, valamint kedvezményes
integrált díjtermékek vonatkozásában az összekapcsolt vagy az integrált személyszállítási közszolgáltatás keretében
szolgáltatást nyújtó, (1) bekezdés szerinti közlekedési szolgáltató vagy helyette a – közlekedési közszolgáltatással
összefüggő díjakból származó bevételek beszedését az Sztv. 22. § (5) bekezdése alapján végző – közlekedésszervező
az összekapcsolt vagy integrált személyszállítási közszolgáltatásról szóló megállapodásban rögzített díjrészesedés
szerinti arányban jogosult igényelni, azzal, hogy az adott közlekedési szolgáltatót megillető szociálpolitikai
menetdíj-támogatás alapjaként
a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatást nyújtó társaság esetén a tárgyhónapban
eladott, összekapcsolt vagy integrált kedvezményes árú jegy és bérlet értékesítéséből származó tárgyhavi
bruttó menetdíjbevételéből az adott közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti jegyenkénti és bérletenkénti
díjrészesedését,
b) helyi közszolgáltatást nyújtó és az ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált
bérletben megállapodás szerint díjrészesedéssel rendelkező társaság esetén a tárgyhónapban eladott,
összekapcsolt vagy integrált kedvezményes árú bérlet darabszámát
kell figyelembe venni.
(3) A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan az igénybe vehető támogatás összegét
a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében, valamint komp- és
révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a közlekedési szolgáltató
tárgyhavi bruttó személyszállítási bevételének az 1. mellékletben meghatározott százalékos mértéke [ideértve
a tárgyhónapban teljesített, az Sztv. 5. § (3)–(4) bekezdése vagy 32. § (2) bekezdése szerinti együttműködési
megállapodás alapján biztosított összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatásból vagy integrált személyszállítási
közszolgáltatásból származó bruttó személyszállítási bevételből a közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti
díjrészesedését is],
b) a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a Központi Statisztikai Hivatal által az adott
település az igénylés időpontjában közzétett lakosságszámának és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos
támogatási összeg szorzata
alapján kell meghatározni.
(4) A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves
vagy eltérő érvényességi idejű bérletek esetében a támogatás 1. melléklet szerinti mértékét a 2. mellékletben
meghatározott számítási módszerrel kell meghatározni.
(5) Támogatás nem igényelhető olyan kedvezményes bérlet után, amely érvényességének kezdő- és végnapja
között a kedvezmény igénybevételi lehetősége – a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
kormányrendelettől eltérően – időben korlátozott.”
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(2) Az R3.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető
szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke
A

B

C

1.

D

E

alapja

mértéke

A támogatás

2.

feltétele

50%-os jegy

3.
4.

90%-os jegy

5.

90%-os bérlet

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy ára
a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet ára

100%
900%
900%

az országos, regionális és elővárosi közlekedési szolgáltató megállapodás
6.

50%-os összekapcsolt vagy integrált jegy
kedvezményes

az országos, regionális és elővárosi közlekedési szolgáltató megállapodás

személyszállítási közszolgáltatási

90%-os összekapcsolt vagy integrált jegy

tevékenység, összekapcsolt vagy

szerinti díjrészesedése a tárgyhónapban eladott 90%-os összekapcsolt

900%

vagy integrált jegyekből származó bruttó menetdíjbevételből

integrált személyszállítási közszolgáltatás
8.

100%

vagy integrált jegyekből származó bruttó menetdíjbevételből

Országos, regionális és elővárosi
7.

szerinti díjrészesedése a tárgyhónapban eladott 50%-os összekapcsolt

az országos, regionális és elővárosi közlekedési szolgáltató megállapodás

részeként országos, regionális és

90%-os összekapcsolt vagy integrált bérlet

elővárosi közlekedési szolgáltató által

szerinti díjrészesedése a tárgyhónapban eladott 90%-os összekapcsolt

900%

vagy integrált bérletekből származó bruttó menetdíjbevételből

végzett személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység
a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó bruttó
9.

autóbusz-közlekedés esetén

menetdíjbevétel (ideértve a tárgyhónapban teljesített, összekapcsolt

20%

vagy integrált személyszállítási közszolgáltatásból származó bruttó

díjmentes

személyszállítási bevételből az országos, regionális és elővárosi

közlekedést is) esetén

közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti díjrészesedését is)
30%
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10.

vasúti közlekedés (ideértve a vasút-villamos

3580 Ft/hó/db

12.

kizárólag autóbuszra

2030 Ft/hó/db

13.

kizárólag villamosra
(beleértve a vasútvillamost is)

1330 Ft/hó/db

14.

villamosra
(beleértve a vasútvillamost is) vagy
trolibuszra

1330 Ft/hó/db

villamosra és
trolibuszra

1380 Ft/hó/db

villamosra (beleértve
a vasút-villamost is) és
autóbuszra

1380 Ft/hó/db

autóbuszra, villamosra
és trolibuszra

2520 Ft/hó/db

15.

16.

kedvezményes
megyei jogú
városok

Helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység, összekapcsolt vagy
integrált személyszállítási közszolgáltatás
részeként helyi szolgáltató által végzett
személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység

17.
18.

egyéb település

1710 Ft/hó/db

19.

Budapest

368 Ft/fő/település/hó

20.

villamos- (beleértve a vasút-villamost is),
trolibusz- és autóbusz-közlekedéssel
rendelkező megyei jogú város

236 Ft/fő/település/hó

díjmentes

21.
22.
23.
24.

25.

26.

Komp- és révközlekedésben nyújtott
személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység, összekapcsolt
vagy integrált személyszállítási
közszolgáltatás részeként végzett kompés révközlekedési tevékenység

kedvezményes

díjmentes

villamos- és autóbusz-közlekedéssel
rendelkező megyei jogú város

a Központi Statisztikai Hivatal által az adott településre a támogatás
igénylése időpontjában közzétett lakosságszám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 64. szám

Budapest

11.

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet száma (beleértve
a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú, a helyi személyszállítási
közszolgáltatás igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált
bérletek darabszámát is)

236 Ft/fő/település/hó

kizárólag autóbusz-közlekedéssel
rendelkező megyei jogú város

120 Ft/fő/település/hó

egyéb település

18 Ft/fő/település/hó

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy darabszáma (beleértve a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú,
a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált
jegyek darabszámát is)

100 Ft/db/hó

a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet darabszáma (beleértve a tárgyhónapban eladott kedvezményes
árú, a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált
bérletek darabszámát is)

1000 Ft/db

a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó bruttó menetdíjbevétel (ideértve a tárgyhónapban teljesített,
összekapcsolt vagy integrált személyszállítási közszolgáltatásból származó bruttó személyszállítási bevételből a kompés révközlekedési tevékenységet végző közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti díjrészesedést is)

5%

”
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2. melléklet a 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves
és éves vagy eltérő érvényességi idejű bérlethez kapcsolódó támogatás mértékének meghatározása
a = b × c/d,
ahol:
a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,
b = havi bérletszelvény szociális menetdíj támogatása az adott támogatási kategóriában,
c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,
d = a havi bérletszelvény teljes ára, és
a félhavi bérleteknél c/d ≤ 0,5,
a negyedéves bérleteknél c/d ≤ 3,
a féléves bérleteknél c/d ≤ 6, és
az éves bérleteknél c/d ≤ 12,
egyéb érvényesség esetén c/d ≤ e/f,
ahol
e = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény érvényességi ideje napokban kifejezve,
f = adott havi bérletszelvény érvényességi ideje napokban kifejezve.”

A Kormány 135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
jogharmonizációs célú módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 22. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (1) bekezdés és
(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2j) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
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1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„k) orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és
az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában
meghatározott eszköz, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv
és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott eszköz.”

2. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai
vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól
szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A 16. § szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat, valamint az Eütv. 164/A. § (10) bekezdése szerinti, in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat engedélyezése, illetve bejelentése
esetében a 16–21/A. §-ban és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendelet és
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.”
3. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/B. § Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, a 16. § b) pontja szerinti beavatkozással nem járó vizsgálatokra
vonatkozó bejelentést az MDR 73. cikke szerinti elektronikus rendszerben kell megtenni az MDR XV. Melléklet
II. Fejezetében meghatározott adattartalommal, és a bejelentés benyújtásakor igazolni kell az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését. A bejelentéshez csatolni kell az ETT TUKEB MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja
szerinti etikai véleményét is. Az OGYÉI a bejelentés alapján a vizsgálatot nyilvántartásba veszi és a bejelentés
megtörténtéről hatósági bizonyítványt állít ki. A vizsgálat a hatósági bizonyítvány véglegessé válását követően
kezdhető meg.”
4. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet „Beavatkozással nem járó vizsgálatok engedélyezési, illetve bejelentési szabályai”
alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az Eütv. 164/A. § (10) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatot végezni a vizsgálat OGYÉI részére
történő bejelentését követően lehet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
IVDR) 69. cikke szerinti elektronikus rendszerben kell megtenni, a vizsgálat jellegétől függően az IVDR 58. vagy
70. cikkében meghatározott adattartalommal, és a bejelentés benyújtásakor igazolni kell az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az ETT TUKEB IVDR 58. cikk (5) bekezdés b) pontja
szerinti etikai véleményét is. Az OGYÉI a bejelentés alapján a vizsgálatot nyilvántartásba veszi és a bejelentés
megtörténtéről hatósági bizonyítványt állít ki. A vizsgálat a hatósági bizonyítvány véglegessé válását követően
kezdhető meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tárgyában kiállított hatósági bizonyítvány véglegessé válását követően
a megbízó a vizsgálati tervet módosíthatja. A vizsgálati terv az IVDR 71. cikke szerinti lényeges módosítását
a megbízónak – a módosítások indokainak és pontos tartalmának megjelölésével – be kell jelentenie
az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus rendszerbe.
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(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentést az IVDR 71. cikke szerinti adattartalommal, a vizsgálat bejelentéséhez
képest eszközölt változások megjelölésével kell megtenni, és a bejelentés benyújtásakor igazolni kell az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését. A bejelentéshez csatolni kell az ETT TUKEB – az IVDR 71. cikk (3) bekezdés b) pontja
szerint kiadott – etikai véleményét is.
(6) Az (1) bekezdés szerinti teljesítőképesség-vizsgálat időtartama alatt az OGYÉI ellenőrizheti, hogy a vizsgálatot
az IVDR-nek, a jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a bejelentésben és a vizsgálati tervben
foglaltaknak megfelelően végzik-e.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vizsgálat folytatása nem felel meg
az IVDR-ben, a bejelentésben, a vizsgálati tervben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
miniszteri rendeletben foglalt feltételeknek, az OGYÉI az IVDR 72. cikkében foglaltak szerint jár el.
(8) Az IVDR 73. cikke szerinti értesítéseket, valamint a vizsgálati jelentést a megbízó az IVDR 69. cikke szerinti
elektronikus rendszerben küldi meg.”
5. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) E cím előírásait – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Magyarország területén elvégezni kívánt,
orvostechnikai eszközökkel folytatott, az MDR 62. cikke szerinti klinikai vizsgálatok, valamint az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökkel végzett, az IVDR 58. cikk (1) bekezdése szerinti, az IVDR 58. cikk (2) bekezdése szerinti
kapcsolt diagnosztikumnak nem maradványminták felhasználásával végzett vizsgálata, és az IVDR 70. cikk
(2) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatok esetében kell alkalmazni.
(2) E cím előírásai nem vonatkoznak a 16. § b) pontjában és a 21/A. §-ban említett vizsgálatokra.”
6. §

(1) A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálat engedélyezése iránti kérelem benyújtására és elbírálására
az MDR előírásai alkalmazandók. A kérelmet az MDR 70. cikkében előírtak szerint az engedélyező részére
az MDR 73. cikke szerinti elektronikus rendszerben kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell az ETT TUKEB-nek
az MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti véleményét. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését.”
(2) A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat engedélyezése
iránti kérelem benyújtására és elbírálására az IVDR előírásai alkalmazandók. A kérelmet az IVDR 66. cikkében
előírtak szerint az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus rendszerben kell benyújtani, és a kérelemhez mellékelni
kell az ETT TUKEB-nek az IVDR 58. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti etikai véleményét. A kérelem benyújtásakor
igazolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.”

7. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. Címének „A klinikai vizsgálat engedélyezése” alcíme a következő 34. §-sal
egészül ki:
„34. § Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálata, valamint in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
teljesítőképesség-vizsgálata az engedély véglegessé válását követően kezdhető meg.”
8. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedély módosítására az MDR 75. cikkében vagy az IVDR 71. cikkében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a vizsgálat jelentős vagy lényeges módosításának minősül, ha
a) a módosítás az eszköz alkalmazási céljára, körülményeire vagy hatásmechanizmusára vonatkozik,
b) a módosítás megváltoztathatja a vizsgálat elvégzését alátámasztó tudományos dokumentumok értelmezését,
c) a módosítás a vizsgálók részére készített ismertetőt érinti,
d) az addigi vizsgálati eredmények az írásos tájékoztató módosítását teszik szükségessé, vagy
e) a módosítás hatással lehet a vizsgálati alanyok biztonságára, egészségére vagy jogaira.”
9. §

(1) A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha megállapítást nyer, hogy]
„a) a vizsgálat folytatása nem felel meg az engedélyben, a vizsgálati tervben, az IVDR-ben, az MDR-ben, e címben és
a jogszabályokban foglalt feltételeknek,”
[az engedélyező az MDR 76. cikk (1) bekezdése vagy az IVDR 72. cikk (1) bekezdése szerinti döntést hozhat.]
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(2) A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 37. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az engedélyező az (1) bekezdés szerinti döntéséről és annak indokairól az MDR 76. cikk (3) és (4) bekezdése,
illetve az IVDR 72. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatás mellett haladéktalanul értesíti az ETT TUKEB-et.
(3) Ha a kérelmező kívánja a vizsgálatot annak befejezése előtt felfüggeszteni vagy megszüntetni, erről az indokok
felsorolásával legkésőbb a felfüggesztéssel vagy megszüntetéssel egyidejűleg az MDR 77. cikkében, illetve
az IVDR 73. cikkében foglaltak alkalmazásával az MDR 73. cikke, illetve az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus
rendszerben értesíti az engedélyezőt, továbbá tájékoztatja az ETT TUKEB-et és valamennyi érintett magyarországi
vizsgálóhelyet. A kérelmező vizsgálatot megszüntető döntése alapján az engedélyező törli a vizsgálatot
a nyilvántartásból.”
10. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a következő 3/B. Címmel egészül ki:

„3/B. CÍM
AZ MDR ÉS AZ IVDR SZERINTI ETIKAI VÉLEMÉNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS
37/D. § E cím rendelkezéseit az MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja, 75. cikk (3) bekezdés b) pontja, valamint
az IVDR 58. cikk (5) bekezdés b) pontja és 71. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti etikai vélemény kiadására irányuló
eljárásra kell alkalmazni.
37/E. § (1) Az MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja, 75. cikk (3) bekezdés b) pontja, valamint az IVDR 58. cikk
(5) bekezdés b) pontja és 71. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti etikai vélemény kiadására irányuló eljárásban etikai
bizottságként országos illetékességgel az ETT TUKEB jár el.
(2) Az ETT TUKEB eljárása során az Eütv. 159. § (6) bekezdés a) pontja szerinti összetételben jár el.
(3) Az ETT TUKEB eljárásának nyelve a magyar.
(4) Az ETT TUKEB e cím szerinti etikai eljárását hatáskörét rendeltetésszerűen gyakorolva folytatja le.
Ennek keretében az ETT TUKEB:
a) a szakszerűség, az egyszerűség, az együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés
és részrehajlás nélkül,
c) e rendeletben meghatározott határidőn belül
jár el.
(5) Az ETT TUKEB a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi
résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza.
(6) Az etikai eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
(7) Az ETT TUKEB eljárására, határozatképességre, a titoktartásra, az összeférhetetlenségre, az ülések összehívására
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló miniszteri rendelet előírásai vonatkoznak.
(8) Az ETT TUKEB részletes eljárásrendjét ügyrendben határozza meg.
37/F. § (1) Az ETT TUKEB eljárását a megbízó kérelmére indítja el. A kérelmet az ETT TUKEB részére kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a 16. § b) pontja szerinti orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálatok esetén az adott
vizsgálat jellegétől függően az MDR XV. Melléklet II. Fejezetében meghatározott adatokat,
b) a 16. § b) pontja szerinti az orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálatok jelentős
módosítása esetén a vizsgálat jellegétől függően az MDR XV. Melléklet II. Fejezetében meghatározott adatokat és
a vizsgálat bejelentéséhez képest a változások megjelölését,
c) a 21/A. § (1) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatok esetében a vizsgálat jellegétől függően
az IVDR 58. vagy 70. cikkében meghatározott adatokat,
d) a 21/A. § (1) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatok esetében a vizsgálati terv IVDR 71. cikke szerinti
lényeges módosítása esetén a módosítások indokainak és pontos tartalmának megjelölésével az IVDR 71. cikke
szerinti adattartalommal, a vizsgálat bejelentéséhez képest a változások megjelölését,
e) a 32. § (2) bekezdése szerinti, orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok esetén az adott vizsgálat
jellegétől függően az MDR 70. cikkében előírtakat,
f ) a 32. § (2) bekezdése szerinti, orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálatok jelentős módosítása
esetén az adott vizsgálat jellegétől függően az MDR 75. cikkében előírtakat a módosítások indokainak és pontos
tartalmának megjelölésével,
g) a 32. § (2a) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképességvizsgálatok esetén az adott vizsgálat jellegétől függően az IVDR 66. cikkében előírtakat,
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h) a 32. § (2a) bekezdése szerinti, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképességvizsgálatok lényeges módosítása esetén az adott vizsgálat jellegétől függően az IVDR 71. cikkében előírtakat
a módosítások indokainak és pontos tartalmának megjelölésével.
(2) A kérelemben a megbízó megjelöli, hogy az etikai véleményt
a) új vizsgálatra vagy vizsgálat módosítására,
b) az MDR vagy az IVDR alapján,
c) bejelentéshez vagy engedélyezéshez
kérelmezi.
(3) Az etikai vélemény kiállításának költségét, valamint a számlaszámot, amelyre a költséget be kell fizetni
az ETT TUKEB a honlapján közzéteszi. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy megfizette
az etikai vélemény kiállításának költségét. Az igazolás hiányában az etikai bizottsági eljárás nem indul el.
(4) Az ETT TUKEB az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül adja ki
az etikai véleményt.
(5) Az MDR és az IVDR szerinti nem kedvezőtlen etikai vélemény az MDR szerinti klinikai vizsgálat, illetve
az IVDR szerinti teljesítőképesség vizsgálat engedélyezésének, MDR szerinti jelentős módosítása, az IVDR szerinti
lényeges módosítása engedélyezésének, illetve bejelentésének az előfeltétele.
(6) Az ETT TUKEB megvizsgálja a benyújtott kérelmet és szükség esetén további adatszolgáltatásra hívhatja fel
a kérelmezőt. A kért adatszolgáltatás beérkezéséig az eljárás nyugszik.
(7) Az ETT TUKEB szükség esetén felvilágosítást, illetve információt kérhet a vizsgálóhelyként megjelölt
egészségügyi szolgáltató illetékes IKEB-étől, hogy az nyilatkozzon a vizsgálóhelyként megjelölt egészségügyi
szolgáltatóra vonatkozóan a tárgyi feltételek, szükség esetén a személyi feltételek teljesüléséről.
(8) Az ETT TUKEB szükség esetén megkeresheti az OGYÉI-t, hogy a kérelemmel összefüggésben információt kérjen.
(9) A kérelmező az eljárás során kérelmével összefüggésben írásban nyilatkozatot, észrevételt tehet, kérelmét
kiegészítheti.
37/G. § (1) Az ETT TUKEB véleményében a kérelem szerinti vizsgálatot etikai szempontból
a) megfelelőnek vagy
b) nem megfelelőnek
minősíti.
(2) A 16. § b) pontja szerinti orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat, illetve a vizsgálat
jelentős módosítása esetén az ETT TUKEB MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti, illetve az MDR 75. cikk
(3) bekezdés b) pontja szerint véleménye legalább az alábbi kérdésekre terjed ki:
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai-tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e, és módszerei alkalmasak-e
ezek megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen
végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak, valamint
c) a vizsgálat lefolytatása nem ösztönöz-e az orvostechnikai eszköz használatára.
(3) A 21/A. § (1) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálat, illetve a vizsgálati terv lényeges módosítása esetén
az ETT TUKEB IVDR 58. cikk (5) bekezdés b) pontja, illetve az IVDR 71. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti etikai
véleménye legalább az alábbi kérdésekre terjed ki:
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai-tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e, és módszerei alkalmasak-e
ezek megválaszolására,
b) a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzási felhívás tervezett szövege megfelel-e
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak, valamint
c) a vizsgálat lefolytatása nem ösztönöz-e az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz használatára.
(4) A 30. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatok esetében ETT TUKEB MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja, illetve
az IVDR 58. cikk (5) bekezdés b) pontja szerinti etikai véleménye az alábbi szakkérdésekre terjed ki:
a) a klinikai vizsgálat vagy a teljesítőképesség-vizsgálat és a vizsgálati terv tudományosan megalapozott, indokolt-e,
b) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai-tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e, és módszerei alkalmasak-e
ezek megválaszolására,
c) a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e orvostechnikai
eszközzel végzett klinikai vizsgálat esetében az MDR 63. cikkében és XV. Mellékletében, in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközzel végzett teljesítőképesség-vizsgálat esetében az IVDR 59. cikkében és XIV. Mellékletében
meghatározott követelményeknek,
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d) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett vizsgálat indokolt-e, és feltételei
fennállnak-e,
e) a vizsgálók szakmai alkalmassága és az egyéb személyi feltételek megfelelőek-e,
f ) a vizsgáló részére készített, az MDR XV. melléklete vagy az IVDR XIV. melléklete szerinti ismertető szakmaitudományos tartalma megfelelő-e,
g) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai
követelményeinek, valamint
h) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, az azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e
a vizsgálat szakmai-etikai követelményeinek.
(5) A 30. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatok esetében az engedély módosítására az MDR 75. cikkében vagy
az IVDR 71. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A vizsgálat jelentős vagy lényeges módosítása esetén
az ETT TUKEB az MDR 75. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint vagy az IVDR 71. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint,
az adott módosítási kérelemre vonatkozóan alakítja ki etikai véleményét. A módosítási kérelem elbírálására
a (4) bekezdésben foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.
(6) Az ETT TUKEB etikai véleménye tartalmazza az etikai bizottság, a megbízó, valamint az eljárás azonosításához
szükséges minden adatot, az indokolást, az etikai vélemény kiállításának költségét, valamint a jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást. Az ETT TUKEB az etikai véleményt külön okiratban szövegezi meg.
(7) Az ETT TUKEB etikai véleményét a kérelmező részére megküldi.
(8) Az ETT TUKEB etikai véleményével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ETT Elnökségéhez
címzett fellebbezésnek van helye. Fellebbezni az etikai véleményre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül
összefüggő okból lehet. A fellebbezést indokolni kell.
(9) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról
történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
(10) A fellebbezést az ETT TUKEB-nek kell benyújtani. A fellebbezést az ETT Elnöksége az ETT TUKEB-hez történő
benyújtás napját követő naptól számított 60 napon belül bírálja el az etikai eljárásra vonatkozó jelen cím szerinti
rendelkezések szerint.
(11) Az ETT Elnöksége az etikai véleményt helybenhagyja, illetve a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem vagy
jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.
(12) Ha a vélemény kialakításához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, az ETT Elnöksége tisztázza
a tényállást és kialakítja etikai véleményét.
(13) Az ETT TUKEB etikai véleményét kijavítja, ha az etikai véleményében elírás, illetve számítási hiba van, és az nem
hat ki az ügy érdemére. Az etikai vélemény kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye,
mint az eredeti etikai vélemény ellen volt.
(14) Az ETT TUKEB az etikai véleményt kiegészíti, ha az etikai véleményből jogszabály által előírt kötelező tartalmi
elem hiányzik. Az etikai vélemény kiegészítésének nincs helye, ha az etikai vélemény kézhezvételétől számított
egy év eltelt. Az ETT TUKEB a kiegészítést egységes etikai véleménybe foglalva, lehetőleg az etikai vélemény
kicserélésével közli. A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti etikai vélemény ellen
volt. Az ETT TUKEB a kiegészítést közli azzal, akivel az eredeti etikai véleményt közölte.
(15) Ha az ETT TUKEB megállapítja, hogy az ETT Elnöksége vagy a bíróság által el nem bírált etikai véleménye
jogszabályt sért, az etikai véleményt annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy
visszavonja.
(16) Az etikai vélemény végleges, ha azt az etikai bizottság már nem változtathatja meg. A vélemény véglegessé
válik, ha
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
c) az ETT Elnöksége az ETT TUKEB véleményét helybenhagyta, annak közlésével.”
11. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„b) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 62–82. cikke, valamint XV. Melléklete,
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c) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
57–73., 76. cikke, valamint XIII. és XIV. Melléklete,
d) az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti helyes klinikai gyakorlatnak megfelelő inspekciós
eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokról szóló, 2017. március 24-i (EU) 2017/556 bizottsági végrehajtási
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
12. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a következő 44. §-sal egészül ki:
„44. § (1) Az MDR 73. cikke és az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásáig az MDR és
az IVDR alapján e rendszer használatával teljesítendő kötelezettségeknek az ügyfél és az OGYÉI az elektronikus
ügyintézés szabályainak alkalmazásával tesz eleget.
(2) Az MDR 73. cikke és az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásáig az MDR alapján
e rendszer használatával az Európai Gazdasági Térségben részes államok és az Európai Bizottság felé teljesítendő,
a III. cím hatálya alá tartozó, orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek
az OGYÉI az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (Eudamed) szóló, 2010. április 19-i 2010/227/EU
bizottsági határozat szerinti Eudamed-be történő adatszolgáltatással tesz eleget.
(3) Az MDR 73. cikke és az IVDR 69. cikke szerinti elektronikus rendszer működőképessé válásának naptári napjáról
az OGYÉI honlapján közleményt tesz közzé.”
13. §		
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
1.
1. § (3) bekezdésében a „vizsgálatokra a 3. cím” szövegrész helyébe a „vizsgálatokra, valamint az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatokra a 3. cím” szöveg,
2.
1/A. §-ában az „intézményi etikai bizottság” szövegrész helyébe az „intézményi kutatásetikai bizottság”
szöveg,
3.
15. §-át megelőző alcím címében a „vizsgálatok engedélyezési” szövegrész helyébe a „vizsgálatok, valamint
egyes teljesítőképesség-vizsgálatok engedélyezési” szöveg,
4.
17. § (1) bekezdés c) pontjában az „által bejelentés tárgyában kiadott igazolás birtokában” szövegrész helyébe
a „részére történt bejelentést követően” szöveg,
5.
19. § (1) bekezdésében az „igazolás” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvány” szöveg,
6.
19. § (1) bekezdés d) pontjában az „OGYÉI részére” szövegrész helyébe az „MDR 73. cikke szerinti elektronikus
rendszerben” szöveg,
7.
19. § (1a) bekezdésében a „terv nem lényeges” szövegrész helyébe a „terv – ide nem értve a 16. § b) pontja
szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat vizsgálati tervét – nem lényeges” szöveg,
8.
19. § (1b) bekezdésében a „szakmai-etikai szakkérdésekben kiadott, az MDR 62. cikk (4) bekezdés b) pontja
szerinti szakvéleményét” szövegrész helyébe az „az MDR 75. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti etikai
véleményét” szöveg,
9.
20. §-ában a „folyamatosan ellenőrzi” szövegrész helyébe az „ellenőrizheti” szöveg,
10.
21. § (3) bekezdésében az „alkalmazni kell” szövegrész helyébe az „alkalmazni kell azzal, hogy az értesítést
a megbízó az MDR 73. cikke szerinti elektronikus rendszerben teszi meg” szöveg,
11.
3. Cím címében a „klinikai vizsgálatok” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálatok, valamint az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel végzett teljesítőképesség-vizsgálatok” szöveg,
12.
31. §-ában az „MDR 2. cikke” szövegrész helyébe az „MDR 2. cikke és az IVDR 2. cikke” szöveg,
13.
32. §-át megelőző alcím címében a „klinikai vizsgálat” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálat és
a teljesítőképesség-vizsgálat” szöveg,
14.
32. § (3) bekezdésében a „klinikai vizsgálatok” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálatok, valamint
a teljesítőképesség-vizsgálatok” szöveg, a „klinikai vizsgálatot” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálatot, vagy
a teljesítőképesség-vizsgálatot” szöveg,
15.
33. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában a „klinikai vizsgálat” szövegrész helyébe a „klinikai vizsgálat vagy
a teljesítőképesség-vizsgálat” szöveg,
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16.
17.
18.
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36. § (3) bekezdés d) pontjában a „vizsgálatnak az engedélyben” szövegrész helyébe a „vizsgálatnak
az MDR-ben, az IVDR-ben, a jogszabályban, az engedélyben” szöveg,
36. § (5) bekezdésében az „ETT-TUKEB” szövegrész helyébe az „IKEB” szöveg,
37. § (1) bekezdésében az „MDR 76. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „MDR 76. cikk (1) bekezdése
vagy az IVDR 72. cikk (1) bekezdése” szöveg

lép.
14. §		
Hatályát veszti a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
18. § (2b) és (2c) bekezdése,
b)
32. § (4) bekezdése,
c)
33. § (3) bekezdése,
d)
Európai Adatbank alcíme.

3. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet) 2. § 3. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
orvostechnikai eszköz:)
„b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: IVDR) 2. cikk 2. pontjában meghatározott eszköz;”
16. §		
A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai
eszközökről szóló rendeletben, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben
előírtak szerint megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet,
vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi
tanúsítvánnyal köteles igazolni.”

4. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint
a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott eszköz;”

5. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletet a III. Fejezet kivételével az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK
rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni.”
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19. §		
Hatályát veszti a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 6/A–6/C. §-a.

6. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről
szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint
a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i
(EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IVDR) 2. cikk 2. pontja szerinti olyan eszköz,
vagy annak az IVDR 2. cikk 4. pontja szerinti olyan tartozéka, amely elektromos vagy elektronikus eszköznek
minősül;”

7. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet] 3. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OGYÉI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében –
jogszabályban meghatározottak szerint)
„o) ellátja
oa) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MDR), valamint az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: IVDR) szerinti, az illetékes hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat,
ob) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
teljesítőképesség-vizsgálatának bejelentésével, engedélyezésével és felügyeletével kapcsolatos hatósági
hatásköröket,
oc) az orvostechnikai eszközök, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök és az ápolástechnikai eszközök
forgalmazóinak, valamint a rendelésre készült eszközök nyilvántartásával kapcsolatos hatósági hatásköröket,
od) az MDR 60. cikke, valamint az IVDR 55. cikke szerinti igazolások kiadásával kapcsolatos hatásköröket,
oe) a felhasználóknál felmerülő váratlan eseményekkel kapcsolatos adatbázis kezelésével kapcsolatos feladatokat,
of ) az egyes eszköztípusok időszakos felülvizsgálatára jogosult gazdasági szereplők kijelölésével kapcsolatos
hatásköröket,
og) az MDR 5. cikk (5) bekezdése szerinti orvostechnikai eszközök és az IVDR 5. cikk (2) bekezdése szerinti in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártásának és használatba adásának hatósági felügyeletét,”
22. §		
A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OGYÉI-t jelöli ki)
„f ) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101. § (2) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)
23. §		
A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdésében a „kijelölési feltételek teljesülését” szövegrész helyébe
a „kijelölési feltételek teljesülését a kijelöléskor hatályos előírások szerint” szöveg lép.
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8. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint
a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás
megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ebtv. vhr.), a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban: Gyftv.), az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv,
a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: MDR), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK
irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746
európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: IVDR), az EüMr.-ben és a gyógyászati segédeszközök
forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt
fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.”
25. §

(1) A 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A (4) bekezdésben foglalt igazoláson túl a kérelemhez mellékelni kell]
„j) a kérelmezett eszköz használatban levő címkéje másolatát, kivéve a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bb), be) és
bg) alpontjában foglalt bejelentéseket, illetve b) pont bc) alpontja szerinti kérelmet;
k) az eszköz az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben, vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírtak szerinti megfelelőségi
nyilatkozatát és – ha az eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről
szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges –
CE megfelelőségi tanúsítványát;
l) az orvostechnikai eszközök európai uniós adatbázisában nem regisztrált orvostechnikai eszköz és in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszköz esetében – ide nem értve a rendelésre készült eszközöket
la) magyarországi székhelyű gyártó vagy meghatalmazott képviselő esetében az OGYÉI-nél történt regisztrációról
szóló igazolást,
lb) az EGT-ben székhellyel rendelkező gyártó vagy meghatalmazott képviselő esetében a gyártó vagy
a meghatalmazott képviselő székhelye szerinti országban történt regisztrációról szóló igazolást;”
(2) A 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés l) pont la) alpontja szerinti igazolás csatolásának elmulasztása esetén a NEAK megkeresi
az OGYÉI-t a kérelemben szereplő eszköz regisztrációjával kapcsolatos adatok beszerzése érdekében.”

9. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–20. §, 24–25. § és 27. § 2022. május 26-án lép hatályba.

27. §		
E rendelet 2. alcíme
a)
az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő k) ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) genetikai profil: egyedi azonosításra vagy az egyed leszármazásának igazolására alkalmas, genetikai markereken
alapuló laborvizsgálat eredménye.”
2. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a mentőközpont állatorvosának véleménye szerint az egyed stabil, fájdalommentes állapota elérhető,
de az egyed a szabad életre alkalmatlan, a természetvédelmi hatóság – a 8. § szerinti követelmények
figyelembevételével – hivatalból dönt az egyed elhelyezéséről.”
3. §

(1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Solymászati célra – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tartási, hasznosítási, bemutatási engedély
kultúrtörténeti hagyományápolás céljából természetes személynek csak héjára (Accipiter gentilis), karvalyra
(Accipiter nisus), szirti sasra (Aquila chrysaetos), szalagos álölyvre (Parabuteo unicinctus), északi sólyomra (Falco
rusticolus), Feldegg-sólyomra (Falco biarmicus), valamint vándorsólyomra (Falco peregrinus) adható. Vadon élő
állományból történő befogásra és solymászati célra történő hasznosításra engedély nem adható.
(4) A 16. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő természetes személy részére engedélyezhető
a) az 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó fajok egyedének tartása, hasznosítása és bemutatása a 2. §
c) pontja szerinti közérdekből, valamint kártevők elleni biológiai védekezés céljából,
b) engedéllyel tartott solymászmadárral történő, kártevők elleni biológiai védekezés.”
(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából a (3) bekezdésben felsorolt fajok külföldről a nemzetközi
solymásztalálkozó időtartamára a külföldi résztvevők által behozandó egyedeire a 19. § (4a) bekezdésében
meghatározott hazai szervezet részére is adható tartási, hasznosítási, bemutatási engedély.
(5) A (3) bekezdés szempontjából kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősül a solymászatnak mint történelmi
vadászati módszernek a természetvédelmi jogszabályokkal összeegyeztethető gyakorlása, az ehhez szükséges
solymászmadarak hazai létszámának fenntartására irányuló tenyésztés, továbbá az idomítás, valamint a solymászat
mint vadászati módszer – szervezett rendezvényen történő – ismeretterjesztési célú gyakorlati bemutatása.”

4. §

(1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Solymászati célra tartási, hasznosítási, bemutatási engedélyt az a természetes személy kaphat, aki a 4. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeken túl
a) solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát tett, vagy a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról,
a vadászvizsgáról és a kiegészítő vizsgákról szóló rendelet szerint ragadozó madárral való vadászatra feljogosító
kiegészítő vizsga elméleti vizsgarészét 2022. augusztus 1. után sikeresen teljesítette,
b) nyilatkozik arról, hogy a solymászmadarat kultúrtörténeti hagyományápolás céljából kívánja tartani, hasznosítani,
illetve bemutatni, valamint
c) tenyésztési célú hasznosítási kérelem esetén legalább 5 év solymászmadár-tartási gyakorlattal rendelkezik.”
(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A solymászmadár-tartási engedély kiadásának feltétele a minisztérium honlapján közzétett mikroszatellita
markerek alapján meghatározott genetikai profil benyújtása a természetvédelmi hatósághoz. A szalagos álölyv
(Parabuteo unicinctus) tartási engedélyéhez genetikai profil benyújtása nem szükséges. Solymászmadár külföldről
történő behozatala esetén a genetikai profilt a behozatal napjától számított legfeljebb 60 napon belül kell
benyújtani. Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából kérelmezett solymászmadár-tartási engedélyhez
genetikai profil benyújtása nem szükséges.”
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5. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását)
„a) solymászmadarak és a 14. § (4) bekezdése szerinti eljárás esetében országos illetékességgel a természetvédelmi
feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal),”
(engedélyezi.)
6. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelemnyomtatványt és a kitöltési útmutatót a Pest
Megyei Kormányhivatal a honlapján teszi közzé.”
7. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § A 2022. augusztus 1-je előtt már végleges tartási engedély alapján tartott solymászmadarak esetében
a genetikai profil benyújtásának határideje 2022. december 31.”
8. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikk (1) bekezdése, 5. cikk e) pontja, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (4) bekezdése, 9. cikk (1)–(2) bekezdése;”
9. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
10. §		
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
16. § (5) bekezdésében a „vándorsólyom (Falco peregrinus)” szövegrész helyébe a „vándorsólyom (Falco
peregrinus), a szalagos álölyv (Parabuteo unicinctus)” szöveg,
b)
a 4. számú melléklet 16. pontjában a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem” szövegrész helyébe
a „Kijelentem” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
16. § (4) bekezdése,
b)
3. számú melléklete,
c)
4. számú melléklet „Kitöltési útmutató és magyarázat” rész 5. pontjában az „ , illetve 16. § (1) bekezdés a) pont”
szövegrész.
12. §		
Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk e) pontjának, 6. cikk (1) bekezdésének, 7. cikk (4) bekezdésének,
9. cikk (1)–(2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem tartalma és mellékletei
1. Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) tárgyát képező
solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó adatok:
1.1. tudományos fajnév,
1.2. magyar fajnév,
1.3. egyedi azonosító száma, az egyed (egyedek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak (amennyiben van)
a típusa és a száma,
1.4. ivar,
1.5. az egyedek száma.
2. A kérelem tárgyát képező solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó adatok:
2.1. a tojó szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES dokumentumának
(amennyiben van) a száma,
2.2. a hím szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES dokumentumának
(amennyiben van) a száma.
3. A kérelmezett tevékenység leírása:
3.1. a tevékenység pontos helye,
3.2. a tevékenység ideje,
3.3. a tevékenység célja (hasznosítás esetén),
3.4. a tartási körülmények részletes leírása,
3.5. tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá vele szemben a Tvt.
78/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben szereplő egyeddel/egyedekkel a birtokában levő egyedek száma
nem haladja meg a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott kvótát.
6. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben kérelmezett tevékenységet kultúrtörténeti hagyományápolás
céljából kívánja folytatni.
7. A kérelemhez szükséges mellékelni
7.1. az egyed származását igazoló dokumentumok másolatát (CITES dokumentum, az egyed korábbi tartási
engedélye vagy befogási engedély),
7.2. a nagykorúságot igazoló dokumentum másolatát,
7.3. a vadászvizsga, a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti vizsgarészéről
szóló igazolás vagy (amennyiben az előző 2022. augusztus 1. előtti keltezésű), a solymászati tevékenységre
jogosító természetvédelmi vizsga bizonyítványának a másolatát,
7.4. a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának a nyilatkozatát a tartáshoz való hozzájárulásról,
7.5. a solymászmadár-tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot (minimum 5 év) igazoló dokumentum
(a tartási engedély) másolatát,
7.6. a solymászmadár-tenyésztési kérelem esetén a szaporulat elhelyezésére vonatkozó szándéknyilatkozatot.”
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A Kormány 137/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet V. Fejezete a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) Az Nfatv. 18. § (8a) bekezdése szerinti kompenzációs megállapodás megkötésekor a kompenzáció
mértéke az érintett földterületre vetítve hektáronként legfeljebb 320 000 forint összegű lehet. A kompenzáció
összegének meghatározása során a Földforgalmi tv. 53. § (2a) bekezdésében meghatározott szempontokat kell
figyelembe venni. A kompenzációs megállapodás szerinti összeg azt követően fizethető ki, ha a haszonbérleti
szerződés megszüntetése és a haszonbérleti jog földhasználati nyilvántartásból való törlése megtörtént, továbbá
az ingatlant a kompenzációra jogosult haszonbérlő az NFK vagy az általa megjelölt személy birtokába adta.
(2) Ha a haszonbérleti szerződés alapján a használati jogosultság megszerzéséért a haszonbérlő ellenértéket fizetett,
a kompenzációval érintett földterületek vonatkozásában annak a haszonbérleti szerződésből hátralevő időszakra
eső arányos részével az NFK-nak el kell számolnia a haszonbérlő felé.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 138/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a NATO Válságreagálási
Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási
rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)
„d) a kormányzati koordinációs szerv útján, illetve amennyiben az intézkedés késedelme elháríthatatlan kárral vagy
veszéllyel járna, közvetlenül a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezető ügyeleti szolgálata
útján kezdeményezi a Magyar Honvédség védekezésbe történő bevonását, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szervének egyidejű tájékoztatása mellett,”
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2. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer
rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló
278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól,
eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 18. § (2) bekezdése szerinti szervekre,
b) a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH) és
c) a Hvt. 24. § (1) bekezdése szerinti, a honvédelem területi és helyi igazgatási szerveire
terjed ki.”
3. §		
Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A NIR működtetésében részt vevő szervek riasztását a nemzeti felelős vagy az általa megbízott személy
utasítására a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezető ügyeleti szolgálata az ágazati
felelős szervek által megadott ügyeleteken keresztül, a NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és
informatikai rendszerek és eszközök útján végzi.”

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 139/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az E.ON Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika
Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján az E.ON Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.;
cégjegyzékszám: 01-09-345602) 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828) által történő megszerzését
villamosenergia-ellátás biztonsága érdekében közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3. § és 4. § b) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/E. §-sal egészül ki:
„5/E. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 92. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:92 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:92 mezőjében megjelölt telkeken és a telekalakítással ezekből létrejövő
telkeken a beruházás megvalósításához kapcsolódó közmű, hírközlési, közlekedési, raktározási és gazdasági
rendeltetésű és a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények, közműpótló
műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
b) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
c) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 45%,
d) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.”
2. §		
Az R. a következő 92. §-sal egészül ki:
„92. E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr84.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 5/E. §-át és
2. mellékletében foglalt táblázat 92. sorát a Módr84. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. §		
Az R.
a)
3. § (3) bekezdésében a „86. és 90. sora” szövegrész helyébe a „86., 90. és 92. sora” szöveg,
b)
4. § (1) és (2) bekezdésében a „86. és 90. sora” szövegrész helyébe a „86., 90. és 92. sora” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 92. sorral egészül ki:

1

92.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Dobozos gyártósor és kapcsolódó Budapest X. kerület belterület
raktárkapacitás bővítés
41025/2 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

A Kormány 141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr85.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 93. sorát a Módr85. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 93. sorral egészül ki:

1

93.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Gyártó üzem és raktár
létrehozására irányuló beruházás
Alsózsolca területén

Alsózsolca közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
külterület 097/35 és belterület
1520, 1506/4, 1506/12 helyrajzi
számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

A Kormány 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 94. §-sal egészül ki:
„94. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr86.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 94. sorát a Módr86. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 94. sorral egészül ki:
(A
1

94.

A beruházás megnevezése

Gyártó üzem kapacitás
bővítő beruházás
Sajóbábony területén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

Sajóbábony közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
024/269, 024/274, 024/275, 024/276, 024/203,
024/217, 024/202, 024/205, 033/1 és 024/220
helyrajzi számú ingatlanok

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

A Kormány 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 6/M. §-sal egészül ki:
„6/M. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra a beépítés egyedi
szabályait és követelményeit a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésében meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett, Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,
b) a telek megosztása esetén a helyi építési szabályzatban az építési övezetre megállapított megengedett legkisebb
zöldfelületi mértéket a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell teljesíteni,
c) az ingatlan megosztható, a legkisebb telekméret 10 000 m2,
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d) a telek kialakítható abban az esetben is, amennyiben a meglévő épületek között az OTÉK legkisebb telepítési
távolságra vonatkozó előírásai nem teljesülnek, az építmények telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz,
e) az ingatlan e rendelkezés hatálybalépésekor meglévő, közterületekkel határos telekhatárait rendezettnek kell
tekinteni.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti ingatlan és az abból telekalakítás során létrejövő ingatlanok
tekintetében az egyes építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK
42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek
elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) összesen 1400 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,
b) az a) pontban foglaltakat – a telek megosztása esetén – a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell
teljesíteni.”
2. §		
Az R. a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. §
(3)–(5) bekezdését, megállapított 6/M. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 79. sorát a Módr48.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
3. § (3) bekezdésében a „69. és 71–73.” szövegrész helyébe a „69., 71–73. és 79.” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében a „69. és 71.” szövegrész helyébe a „69., 71. és 79.” szöveg,
c)
3. § (5) bekezdésében a „23. és 58. és 66.” szövegrész helyébe a „23., 58., 66. és 79.” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 79. sorral egészül ki:
(A
1.

79.

A beruházás megnevezése

Győr ETO Park sportcélú létesítmények
fejlesztése, a sportcélú létesítmények
működési feltételeinek a biztosítása,
kapcsolódó területek, építmények és
infrastruktúra átalakítása, fejlesztése

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

Győr belterület 5761/5, 5761/5/A,
5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D,
5761/5/F és 5761/5/G helyrajzi
számú ingatlanok

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Győr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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A Kormány 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
az 5. § és a 6. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:52 és C:53 mezőjét, 7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjét, 8. pontjában
foglalt táblázat 25. sorát, valamint 10. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjét a Módr4. hatálybalépését követően indult
és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően e rendeletnek a Módr4.-gyel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
A:84 mezőjét, A:90 mezőjét, B:84 mezőjét, B:90 mezőjét, 4. pontjában foglalt táblázat C:11 mezőjét, 7. pontjában
foglalt táblázat C:19 mezőjét, 9. pontjában foglalt táblázat 20. és 21. sorát, 10. pontjában foglalt táblázat
C:140 mezőjét, valamint 16. pontjában foglalt táblázat 26. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R1. 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat A:84 és A:90 mezőjében az „A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
14. alcímében” szövegrész helyébe az „A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 13. alcímében”
szöveg,
b)
1. pontjában foglalt táblázat B:84 és B:90 mezőjében az „A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
13. alcímében” szövegrész helyébe az „A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 12. alcímében”
szöveg,
c)
4. pontjában foglalt táblázat C:11 mezőjében az „A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 19/B. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet [a továbbiakban: 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet]
38. § (2) bekezdése” szöveg,
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d)
e)
f)

7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjében a „203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe a „20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése” szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjében az „ásványi” szövegrész helyébe a „több, mint 500 m3 ásványi”
szöveg,
10. pontjában foglalt táblázat C:140 mezőjében a „203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe a „20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (2) bekezdése” szöveg

lép.
4. §		
Hatályát veszti az R1. 1. melléklet
a)
4. pontjában foglalt táblázat C:52 és C:53 mezőjében a „külterületen” szövegrész,
b)
7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjében a „külterületen” szövegrész,
c)
9. pontjában foglalt táblázat 22. sora,
d)
10. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „külterületen” szövegrész.

2. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 57. §-sal egészül ki:
„57. § E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.)
módosított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 80. sorát a Módr49. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
6. §		
Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
7. §		
Az R2. 3. § (4) bekezdésében a „71. és 79. sora” szövegrész helyébe a „71., 79. és 80. sora” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 20. és 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

Közigazgatási
hatósági eljárás

B
Szakkérdés

C

D

E

Bevonás és közreműködés

Első fokon eljáró

Másodfokon eljáró

feltétele

szakhatóság

szakhatóság

F
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)

20. Előzetes
vizsgálati,
a környezeti
hatásvizsgálati,
az egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásban,
az összevont
eljárásban,
valamint a
felülvizsgálati
eljárás.

A létesítésre vagy
tevékenység
végzésére
vonatkozó
kérelem földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata és az
ásványvagyon-védelmi
szempontok
érvényesítése.

Ha a létesítés
vagy tevékenység
végzése
felszínmozgásveszélyes területen
tervezett, illetve
az állam
kizárólagos
tulajdonát képező,
az állami ásványi
nyersanyag és
geotermikus
energiavagyon
nyilvántartás
szerint
nyilvántartott
ásványi
nyersanyagvagyon
területét érinti.

Bányafelügyelet

–

–

21. Előzetes
konzultáció
során
vizsgálandó
szakkérdések.

A létesítésre vagy
tevékenység
végzésére
vonatkozó
kérelem földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata és az
ásványvagyonvédelmi
szempontok
érvényesítése.

Ha a létesítés
vagy tevékenység
végzése
felszínmozgásveszélyes területen
tervezett, illetve
az állam
kizárólagos
tulajdonát képező,
az állami ásványi
nyersanyag és
geotermikus
energiavagyon
nyilvántartás
szerint
nyilvántartott
ásványi
nyersanyagvagyon
területét érinti.

Bányafelügyelet

–

–
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2. Az R1. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat a következő 26. sorral egészül ki:
(A
1.

Közigazgatási
hatósági eljárás

26. Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások,
továbbá ezek
módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában
változás
következett be.

B
Szakkérdés

Annak elbírálása,
hogy a kulturális
örökség védelme
jogszabályban
meghatározott
követelményei
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.

C

D

E

Bevonás és közreműködés

Első fokon eljáró

Másodfokon eljáró

feltétele

szakhatóság

szakhatóság

A vízjogi
üzemeltetési
engedélyezés,
valamint a fúrt kút
engedélyezéseinek
kivételével, ha az
eljárás a kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő
nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti
lelőhelyen,
régészeti
védőövezet
területén,
műemléki területen
megvalósuló
vagy műemléket
érintő tevékenység
engedélyezésére
irányul.

Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi
és megyei
kormányhivatal

Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró
Budapest
Főváros
Kormányhivatala,
illetve ha
az elsőfokú
eljárásban
szakhatóságként
Budapest
Főváros
Kormányhivatala járt
el, akkor
a kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró Pest
Megyei
Kormányhivatal

F
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)

21 nap
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3. Az R1. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:
(A
1.

B

Közigazgatási

Szakkérdés

hatósági eljárás

25. Nukleáris kettős
felhasználású
termékek egyedi
exportengedélyezésére,
importigazolására,
valamint
transzferjére
irányuló eljárás

Annak
elbírálása, hogy
teljesülnek-e
a Nukleáris
Szállítók
Csoportja által
megfogalmazott
követelmények,
valamint
teljesülnek-e
a Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség teljes
körű biztosítéki
ellenőrzésére
vonatkozó
követelményei
és a fizikai
védelemre
vonatkozó
ajánlásai.

C

D

E

F

Bevonás és közreműködés

Első fokon eljáró

Másodfokon eljáró

feltétele

szakhatóság

szakhatóság

Minden esetben

Országos
Atomenergia
Hivatal

–

Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)

21 nap

2. melléklet a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 80. sorral egészül ki:
(A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

80.

Paks II. beruházás megvalósításához
kapcsolódó terület- és
infrastruktúra fejlesztési
feladatok, szennyvízelvezetési- és
szennyvíztisztítási, vízellátási és
csapadékvíz elvezetési, útépítési,
útfelújítási, szennyvíziszap
feldolgozási feladatainak hatékonyabb
és célszerűbb megoldását, a
közszolgáltatás színvonalának
javítását szolgáló fejlesztések
tervezése és megvalósítása

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

A Paks és Térsége Közműfejlesztési és
Beruházási Önkormányzati Társulásban
részt vevő – Paks Város Önkormányzata,
Kalocsa Város Önkormányzata, Fadd
Nagyközség Önkormányzata, Gerjen
Tolna Megyei
Község Önkormányzata – települési
Kormányhivatalt vezető
önkormányzatok/tagok közigazgatási
kormánymegbízott
területére, valamint Fácánkert Község
Önkormányzatának, Dunaszentgyörgy
Község Önkormányzatának, Tolna
Város Önkormányzatának beruházással
érintett területére terjed ki.
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A Kormány 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 2. melléklet 84. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete
tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti,
a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény
pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Pest Megyei Kormányhivatal által
kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Vác ugyanazon településrészén
elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.”
2. §		
Az R. a következő 6/N. §-sal egészül ki:
„6/N. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,
b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 17 méter,
c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,
d) a beruházással összefüggésben összesen 22 darab új személygépkocsi-parkolóhelyet kell biztosítani.”
3. §		
Az R. a következő 6/O. §-sal egészül ki:
„6/O. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,
b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 16 méter,
c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,
d) a beruházással összefüggésben nem kell új személygépkocsi-parkolóhelyet megvalósítani.”
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4. §		
Az R. a következő 6/P. §-sal egészül ki:
„6/P. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú
épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) az építési hely az ingatlan teljes területe,
b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 65%,
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint alatt 85%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,
f ) a térszint felett legfeljebb 7 szint létesíthető,
g) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
h) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter,
i) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter,
j) a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 70 darab személygépkocsi
elhelyezését kell biztosítani.”
5. §		
Az R. a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr50.) megállapított
1. § (5a) bekezdését, 6/N–6/P. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 81–84. sorát, 3. mellékletében foglalt táblázat
10. sorát, továbbá módosított 1. § (2a), (3), (4) és (7) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § (2) bekezdését
a Módr50. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
6. §		
Az R.
a)
2. melléklete az 1. melléklet,
b)
3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
7. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.

1. § (2a) bekezdésében a „63. és 64.” szövegrész helyébe a „63., 64. és 84.” szöveg,
1. § (3) bekezdésében a „67. és 70–73.” szövegrész helyébe a „67., 70–73. és 81–84.” szöveg,
1. § (4) bekezdésében a „63. és 64.” szövegrész helyébe a „63., 64. és 84.” szöveg,
1. § (7) bekezdésében a „63. és 64. pontja” szövegrész helyébe a „63., 64. és 82. sora” szöveg,
3. § (3) bekezdésében a „71–73. és 79.” szövegrész helyébe a „71–73., 79. és 84.” szöveg,
5. § (2) bekezdésében az „56. és 58.” szövegrész helyébe az „56., 58. és 81–84.” szöveg

8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 81–84. sorral egészül ki:

1.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Prohászka Ottokár Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda ingatlanjainak
81.
bővítését és fejlesztését célzó beruházás
(gimnázium és óvoda)

Győr belterület
6763 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános
Iskola és Óvoda ingatlanjainak bővítését Győr belterület
82.
6758 helyrajzi számú ingatlan
és fejlesztését célzó beruházás
(általános iskola)

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

83.

Vitalitas Katolikus Rendezvényközpont
fejlesztését célzó beruházás

Bernáth Kálmán Református Gimnázium,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
84.
Szakgimnázium és Szakközépiskola
fejlesztése

Győr belterület
6531 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

Vác belterület
1899/9, 1901/1, 1901/2
és 1902/3 helyrajzi számú
ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

2. melléklet a 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:
(A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

10.

Bernáth Kálmán Református Gimnázium,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnázium és Szakközépiskola
fejlesztése

Vác belterület
1899/9, 1901/1, 1901/2
és 1902/3 helyrajzi számú
ingatlanok

C
A beruházás megvalósításához szükséges
közterület-használat időtartama)

2023. január 1. – 2025. január 1.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 10/2022. (IV. 7.) IM rendelete
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról,
valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során
történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosítása
1. §

(1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 22. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános hivatkozásban
a) törvényre a „törvény” megjelöléssel,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az „a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete” megjelöléssel,
c) kormányrendeletre a „kormányrendelet” megjelöléssel,
d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a „rendelete” megjelöléssel,
e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a „miniszteri rendelet” megjelöléssel,
f ) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére az „a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete” megjelöléssel,
g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökének rendelete” megjelöléssel,
h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendeletére az „a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága elnökének rendelete” megjelöléssel,
i) az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére az „az Országos Atomenergia Hivatal elnökének
rendelete” megjelöléssel,
j) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését követően a „rendelete”
megjelöléssel,
k) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az „önkormányzati rendelet” megjelöléssel,
l) valamennyi jogszabályra a „jogszabály” megjelöléssel
kell hivatkozni.”
(2) A Jszr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében
a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
b) a Kormányt,
c) a Kormány egy vagy több tagját önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva,
d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét,
e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,
f ) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét,
g) az Országos Atomenergia Hivatal elnökét vagy
h) a helyi önkormányzatot
lehet megjelölni.”
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(3) A Jszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(4) A Jszr. 123. § (2) bekezdésében a „rendelkezéseket.” szövegrész helyébe a „rendelkezéseket, amelyek megelőzik
az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket.” szöveg
lép.

2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosítása
2. §

(1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban:
Közlönyrendelet) 13. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése)
„h) az Országos Atomenergia Hivatal elnöke esetén az „Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének” szöveg,”
(2) A Közlönyrendelet 13. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése)
„i) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezése és azt követően
a „képviselő-testületének” szöveg vagy – közgyűlés esetén – a „közgyűlésének” szöveg.”
(3) A Közlönyrendelet 13. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése)
„h) az Országos Atomenergia Hivatal elnöke esetén „OAH”.”

3. §		
A Közlönyrendelet 5. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Ha az Alkotmánybíróság jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről szóló határozata
az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzétételét követően kerül közzétételre a Magyar
Közlönyben, ezt a körülményt a Magyar Közlönyben történő közzététel során fel kell tüntetni.”

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 2. § és az 1. melléklet 2022. május 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

1. melléklet a 10/2022. (IV. 7.) IM rendelethez
1. A Jszr. 1. melléklete a következő 2.3.12. ponttal egészül ki:
„2.3.12. Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendelete tervezetének a megjelölése
Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének
.../... . (... . ... .) OAH rendelete
{a rendelet címe}
”
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2. A Jszr. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére, a miniszterelnök rendeletére,
a miniszteri rendeletre, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére, a Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
rendeletére vagy az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás
{a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás} {a jogszabály száma}/{a jogszabály kihirdetése évének
a száma}. ({a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma}. {a jogszabály kihirdetése napjának a száma}.) [Korm.
(VAGY) MNB (VAGY) ME (VAGY) {a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése} (VAGY) MEKH (VAGY)
NMHH (VAGY) SZTFH (VAGY) OAH] rendelet
”
3. A Jszr. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

(VAGY)

a Kormány

(VAGY)

a miniszterelnök

(VAGY)

[a (VAGY) az] {a Kormány egy vagy több tagjának megjelölése a rövidítése szerinti
ábécésorrendben}

(VAGY)

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke

(VAGY)

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

(VAGY)

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke

(VAGY)

az Országos Atomenergia Hivatal elnöke

(VAGY)

{helyi önkormányzat megnevezése}

(VAGY)

a helyi önkormányzat képviselő-testülete
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozata
egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról
A Kormány
1. a)

egyetért a BrainVisionCenter Tudás- és Kompetencia Központ 2022–2024. években legfeljebb
5 200 000 000 forint összegben történő támogatásával, az alábbi ütemezés szerint:
aa)
a 2022. évben 3 899 800 000 forint,
ab)
a 2023. évben 628 500 000 forint,
ac)
a 2024. évben 671 700 000 forint,
b)
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
KFItv.) 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felhívja az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban:
NKFI Hivatal) elnöke útján gondoskodjon az a) alpont aa) pontjában meghatározott 2022. évi támogatás
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) 2022. évi kiadási előirányzata
terhére történő biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (Centre for Molecular Fingerprinting) projekt (a továbbiakban:
projekt) további támogatásának szükségességével és a KFItv. 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az NKFI Hivatal elnöke
útján gondoskodjon a projekt támogatásához szükséges 1 502 932 000 forint NKFI Alap terhére történő biztosítása
érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) kutatói utánpótlás-nevelésben betöltött
kiemelkedő szerepére tekintettel
a)
egyetért az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) működésének, valamint az OTDK
meghirdetésének és megrendezésének 2022–2026. években 2 500 000 000 forint összegben történő
támogatásával, az alábbi ütemezés szerint:
aa)
a 2022. évben 500 000 000 forint,
ab)
a 2023. évben 500 000 000 forint,
ac)
a 2024. évben 500 000 000 forint,
ad)
a 2025. évben 500 000 000 forint,
ae)
a 2026. évben 500 000 000 forint,
b)
a KFItv. 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felhívja az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy az NKFI Hivatal elnöke útján gondoskodjon az a) alpont aa) pontjában
meghatározott 2022. évi támogatásnak az OTDT részére az NKFI Alap 2022. évi kiadási előirányzata terhére
történő biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. Magyarország versenyképességének növelése, valamint a hazai kutatói utánpótlás és a tudományos életpálya
támogatása érdekében
a)
egyetért az előterjesztett 100 projektjavaslat Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
– KDP-2021 felhívás keretében történő 4 116 640 000 forint összegben történő támogatásával
a 2022–2024. években, az alábbi ütemezés szerint:
aa)
a 2022. évben 2 062 000 000 forint,
ab)
a 2023. évben 1 333 940 000 forint,
ac)
a 2024. évben 720 700 000 forint,
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b)

5. a)

b)

a KFItv. 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felhívja az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy az NKFI Hivatal elnöke útján gondoskodjon az a) alpont aa) pontja
szerinti projektjavaslatok 2022. évi támogatásának az NKFI Alap 2022. évi kiadási előirányzata terhére történő
biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
egyetért a Limitless Future – Határtalan Jövő Program 2022–2023. években legfeljebb 1 500 000 000 forint
összegben történő támogatásával, az alábbi ütemezés szerint:
aa)
a 2022. évben 500 000 000 forint,
ab)
a 2023. évben 1 000 000 000 forint,
a KFItv. 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felhívja az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy az NKFI Hivatal elnöke útján gondoskodjon az a) alpont aa) pontjában
meghatározott 2022. évi támogatásnak az Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítványa részére az NKFI Alap
2022. évi kiadási előirányzata terhére történő biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozata
egy állami tulajdonban álló vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján, valamint
a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerinti, állami
vagyonba tartozó ingatlan ingyenesen az ott megjelölt közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet)
tulajdonába kerül, az ott meghatározott átvállalt közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a közhasznú szervezettel a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: Közhasznú Szerződés) megkötésre kerüljön;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Közhasznú Szerződés megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve
tájékoztassa a közhasznú szervezetet az ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő
eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló
dokumentumokat;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Közhasznú Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános
jogszabályi követelményeken túl – tartalmazza az alábbiakat:
a)
az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló forgalmi
értékét,
b)
a közhasznú szervezet kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket
teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
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c)

a közhasznú szervezet – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles,
akkor a szükséges engedélyek megszerzését,
a közhasznú szervezet vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen
követelést nem támaszt,
a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében
a közhasznú szervezet vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal
szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
a közhasznú szervezet vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló
beszámolási kötelezettségének – a Közhasznú Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden
év december 31. napjáig írásban tesz eleget,
amennyiben a közhasznú szervezet az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint a közhasznú szervezet az 1. mellékletben és
a Közhasznú Szerződésben az ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles
hasznosítani,
ha a közhasznú szervezet a h) alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget,
az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy a közhasznú szervezet
a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek
megfizetni,
a közhasznú szervezet vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak
felügyeleti szerve vagy a védettség jellege szerinti miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozathoz
Közhasznú szervezet tulajdonába kerülő ingatlan
Sor-

Közhasznú

Ingatlan/tulajdoni

szám

szervezet

hányad

1.

Dunakanyari
Védegylet
Alapítvány

Vác
belterület
3215/1 hrsz.
1/1

Segítendő feladat/cél

átvállalt kulturális szolgáltatási
feladatok elősegítése / filmszínház,
előadó-művészeti szervezet
támogatása, helyi közművelődési
tevékenység támogatása

Ingatlan-nyilvántartási

Terület

megnevezés

(m2)

kivett udvar és
múzeum

465
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A Kormány 1225/2022. (IV. 7.) Korm. határozata
a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. visszavonja a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. pontját;
2. egyetért azzal, hogy a Korm. határozat 3. pontjában foglaltaktól eltérően a Nemzeti Egészséginformatikai
Testület bevonása a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósítása érdekében tervezett fejlesztések
végrehajtásához nem szükséges.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló
1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi
Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

„1. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési lista
A

B

C

D

Komponens

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

1.

A. Demográfia és köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő,
versenyképes köznevelés

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok
számára

kiemelt

2.

A. Demográfia és köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő,
versenyképes köznevelés

Digitális oktatási megoldások beépítése
a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba

kiemelt

3.

A. Demográfia és köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztése

pályázatos

4.

A. Demográfia és köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés
kapacitásfejlesztésében

kiemelt

5.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

kiemelt

6.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturálisés készségfejlesztése

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturálisés készségfejlesztése

pályázatos

7.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási
intézmény alaptevékenységéhez igazodó
szolgáltatások intézményi innovációja és
a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének
erősítése

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási
intézmény alaptevékenységéhez igazodó
szolgáltatások intézményi innovációja és
a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének
erősítése

kiemelt

8.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

kiemelt

9.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Veszprémi Szakképzési Centrum

kiemelt

10.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum

kiemelt
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C

D

Projekt neve

Eljárási forma

11.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Északi Agrárszakképzési Centrum

kiemelt

12.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Mátészalkai Szakképzési Centrum

kiemelt

13.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

kiemelt

14.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Győri Szakképzési Centrum

kiemelt

15.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Váci Szakképzési Centrum

kiemelt

16.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Vas Megyei Szakképzési Centrum

kiemelt

17.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Tolna Megyei Szakképzési Centrum

kiemelt

18.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Baranya Megyei Szakképzési Centrum

kiemelt

19.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

kiemelt

20.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Szolnoki Szakképzési Centrum

kiemelt

21.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Kaposvári Szakképzési Centrum

kiemelt

22.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

kiemelt

23.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési
program – Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

kiemelt

24.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont
hálózat kialakítása

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont
hálózat kialakítása

kiemelt

25.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

kiemelt

26.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex
fejlesztése

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex
fejlesztése

pályázatos
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A
Komponens

B

C

D

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

27.

C. Felzárkózó települések

Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás

Szociális naperőművek létesítése

kiemelt

28.

C. Felzárkózó települések

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási
körülmények javítása

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási
körülmények javítása

kiemelt

29.

C. Felzárkózó települések

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és
készségfejlesztés

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és
készségfejlesztés

kiemelt

30.

C. Felzárkózó települések

Közösségorientált pedagógia

Közösségorientált pedagógia

kiemelt

31.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,
új hálózatok és rendszerek kialakítása

A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos
ökológiai állapotának javítása, helyreállítása
– I. ütem

kiemelt

32.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,
új hálózatok és rendszerek kialakítása

Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge
(4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós
munkái (II–III. ütem kotrás)

kiemelt

33.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái,
új hálózatok és rendszerek kialakítása

Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése

kiemelt

34.

D. Vízgazdálkodás

Szemléletformálás

Szemléletformálás: kisfilm, kiadvány, kampány,
roadshow

kiemelt

kiemelt

D. Vízgazdálkodás

Természetvédelem

36.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Budapesti agglomeráció kötöttpályás fejlesztése –
HÉV vonalak korszerűsítése

Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Pesterzsébet
(H6) és Csepel – Kvassay híd (H7) HÉV vonalak
korszerűsítése (jármű nélkül)

kiemelt

37.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Budapesti agglomeráció kötöttpályás fejlesztése –
HÉV vonalak korszerűsítése

Szentendre – Pomáz – Budakalász – Budapest
(H5) HÉV vonal korszerűsítése (jármű nélkül)

kiemelt

38.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Budapesti agglomeráció kötöttpályás fejlesztése –
HÉV vonalak korszerűsítése – Hév járművek
beszerzése

59 db HÉV jármű beszerzése:
– 42 db a H5 és H6/H7 HÉV-vonalakra
– 17 db kétáramnemű hibrid jármű a 2-es és 150-es
vasútvonalakra történő kijáráshoz

kiemelt

39.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Vasúthálózat szűk keresztmetszet kiváltás
TENT-T korridoron

Almásfüzitő – Komárom rendező szakasz átépítése

kiemelt

40.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése
(továbbadott támogatás)

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése

kiemelt

41.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Kerékpárút fejlesztések

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

kiemelt
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35.

Természetvédelem (A Hanság Natura 2000 terület
ökológiai vízpótlásához szükséges műszaki
feltételek megteremtése)
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D

Projekt neve

Eljárási forma

42.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése (pilot)

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése
(pilot projekt)

kiemelt

43.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Központi forgalomirányítás kiépítése
TEN-T vasútvonalakon

Központi forgalomirányítás kiépítése
TEN-T vasútvonalakon

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
a MAVIR ZRt. területén I.

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
a MAVIR ZRt. területén II.

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az ELMŰ Hálózati Kft. területén

kiemelt

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén

kiemelt

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen
Működő Részvénytársaság területén

kiemelt

44.

45.

46.

47.

48.

49.

F. Energetika (zöld átállás)

F. Energetika (zöld átállás)
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C

D

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, területén

kiemelt

51.

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergiahálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az OPUS TITÁSZ Zrt. területén

kiemelt

52.

F. Energetika (zöld átállás)

Lakossági napelemes rendszerek támogatása
és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes
rendszerekkel kombinálva

Lakossági napelem használat és fűtéskorszerűsítés
támogatása

pályázatos

53.

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

Hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése

Hulladék előkezelést, hasznosítást ösztönző
infrastruktúra fejlesztése

kiemelt

54.

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és
másodnyersanyag piac erősítése

Hulladékok kémiai újrahasznosítása
(chemical recycling)

pályázatos

55.

H. Egészségügy

Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének
erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások
bővítésére és a szakellátás tehermentesítésére

Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének
erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások
bővítésére és a szakellátás tehermentesítésére

kiemelt

56.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Megyei Járóbeteg ellátók felújítása

kiemelt

kiemelt

50.

57.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Észak-Közép-budai Centrum,
Új Szent János Kórház létesítése;
27-es számú épület felújítása;
Szakrendelő – Egy napos sebészeti centrum
létesítése

58.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum
kialakítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban

kiemelt

59.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nyugat-Magyarországi Komprehenzív
Kardiovaszkuláris Centrum – Markusovszky Kórház
és Egyetemi Oktatókórház (Szombathely) fejlesztése

kiemelt
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B

C

D

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

60.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nyugat-Magyarországi Komprehenzív
Kardiovaszkuláris Centrum – Zala Megyei Szent
Rafael Kórház (Zalaegerszeg) fejlesztése

kiemelt

61.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Országos Mentőszolgálat mentőállomásainak
fejlesztése

kiemelt

62.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Szülészeti-nőgyógyászati szakellátás fejlesztése
a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi
Oktatókórházban

kiemelt

63.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése

kiemelt

64.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Az Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése:
Centralizált új vérellátási központ kialakítása

kiemelt

65.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

RRF céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzések
a fekvőbeteg intézmények részére

kiemelt

66.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nemzeti Népegészségügyi Központ fejlesztése

kiemelt
kiemelt

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

68.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Járóbeteg ellátó intézmény fejlesztés

kiemelt

69.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – Mentőszolgálat
fejlesztése

kiemelt

70.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

kiemelt

71.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
feladataihoz kapcsolódó fejlesztések

kiemelt

72.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Egészségvonal szolgáltatás továbbfejlesztése
(NETOK V3)

kiemelt

73.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – A Nemzeti
Népegészségügyi Központ feladataihoz kapcsolódó
fejlesztések

kiemelt

74.

H. Egészségügy

Az önellátásra korlátozottan képes emberek
biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs
program

Az önellátásra korlátozottan képes emberek
biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs
program

kiemelt
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A
Komponens

B

C

D

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

H. Egészségügy

Az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése,
a hálapénz kivezetése

Orvosok jövedelem viszonyainak a rendezése,
hálapénz kivezetése

–

76.

I. Horizontális intézkedések

77.

I. Horizontális intézkedések

78.

I. Horizontális intézkedések

Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat
Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat
támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése, támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése,
valamint a szabálytalanságok kockázatának
valamint a szabálytalanságok kockázatának
csökkentése érdekében
csökkentése érdekében
Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén

Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer
kiterjesztése
kiterjesztése

kiemelt

kiemelt
kiemelt

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések
megfogalmazása

A verseny alacsony szintjével leginkább érintett
szektorokban a korlátozott verseny mögött álló
okok felmérése és a verseny szintjének javítását
célzó intézkedések megfogalmazása

kiemelt

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések
megfogalmazása

Képzési programok kidolgozása KKV-k számára
a vállalkozások közbeszerzési eljárásokban történő
részvételének elősegítésére

kiemelt

81.

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések
megfogalmazása

KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás

pályázatos

82.

I. Horizontális intézkedések

Az ügyészség együttműködési rendszereinek
magasabb szintre emelése a korrupciós gyakorlatok
kezelése érdekében

Az ügyészség együttműködési rendszereinek
magasabb szintre emelése a korrupciós gyakorlatok
kezelése érdekében

kiemelt

83.

I. Horizontális intézkedések

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti
informatikai eszközkezelési rendszer megerősítése

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti
informatikai eszközkezelési rendszer megerősítése

kiemelt

79.

80.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 64. szám

75.

A
Komponens

”

2309

2310

2. melléklet az 1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszeren kívüli kormányzati intézkedési lista

1.

2.

3.

A

B

C

D

E

F

Komponens

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

2023. IV. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

2026. II. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

2022. I. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

A. Demográfia és
köznevelés

21. századi technológiai IKT eszközöket a tanóráik
legalább 40%-ában
környezetre épülő,
versenyképes köznevelés használó pedagógusok
aránya
megteremtése

A. Demográfia és
köznevelés

21. századi technológiai IKT eszközöket a tanóráik
legalább 40%-ában
környezetre épülő,
versenyképes köznevelés használó pedagógusok
aránya
megteremtése

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
program

Az összes pedagóguson belül azon pedagógusok
aránya, akik a tanóráik legalább 40%-ában
informatikai eszközöket használnak. Cél: 35%

Az összes pedagóguson belül azon pedagógusok
aránya, akik a tanóráik legalább 40%-ában
informatikai eszközöket használnak. Cél: 45%
Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Az Oktatási Hivatal kidolgozza a tanulói
lemorzsolódás mérséklését támogató komplex
intézményfejlesztési programban részt vevő
iskolák kiválasztásának módszertanát, és
közzéteszi az Oktatási Hivatal honlapján.
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5.

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
programban részt vevő
feladatellátási helyek
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Legalább 200 feladatellátási hely bevonásra
kerül komplex intézményfejlesztési programba
a tanulói lemorzsolódás csökkentése érdekében.
A pályázati felhívást a korábbi EFOP-3.1.5-16
felhívás (A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása)
mintájára kell elkészíteni.

2022. IV. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
programban részt vevő
feladatellátási helyek
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Legalább 700 feladatellátási hely bevonásra
kerül komplex intézményfejlesztési programba
a tanulói lemorzsolódás csökkentése érdekében.
A pályázati felhívást a korábbi EFOP-3.1.5-16
felhívás (A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása)
mintájára kell elkészíteni.

2023. III. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása
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4.

A
Komponens

2311

7.

C

D

E

F

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató
munkát közvetlenül
segítő további
alkalmazottak száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének. Összesen
legalább 250 fővel több nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő – a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet] 4. mellékletében
felsoroltak közül – fog rendelkezésre állni
az érintett feladatellátási helyeken. A növekedést
a 2020. december 31-i állapothoz viszonyítjuk.

2022. IV. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató
munkát közvetlenül
segítő további
alkalmazottak száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének. Összesen
legalább 500 fővel több nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő – a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 4. mellékletében
felsoroltak közül – fog rendelkezésre állni
az érintett feladatellátási helyeken. A növekedést
a 2020. december 31-i állapothoz viszonyítjuk.

2023. IV. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása
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6.

A
Komponens

9.

10.

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató
munkát közvetlenül
segítő további
alkalmazottak száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének. Összesen
legalább 700 fővel több nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő – a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 4. mellékletében
felsoroltak közül – fog rendelkezésre állni
az érintett feladatellátási helyeken. A növekedést
a 2020. december 31-i állapothoz viszonyítjuk.

2024. IV. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

2023. III. negyedév

a Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
együttműködve
az emberi erőforrások
miniszterével

2024. IV. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

B. Magasan
képzett,
versenyképes
munkaerő

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A szakképzés megújítása

Legalább 10 000, alap- és középfokú
intézményekben dolgozó pedagógus, valamint
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazott – a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
4. mellékletében felsoroltak közül –
Projektbe bevont,
bevonása a projektbe, melynek során ösztönző
többletjuttatásban
többletjuttatásban részesülnek. Az ösztönző
részesülő pedagógusok
és nevelő-oktató munkát program kedvezményezettjeit a kedvezményezett
településeken működő iskolákból
közvetlenül segítők
[a kedvezményezett települések besorolásáról és
száma
a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015 (IV. 23.) Korm. rend.] és/vagy
lemorzsolódással veszélyeztetett, illetve
az alacsonyan teljesítő iskolák közül választjuk ki.
A közismereti tárgyak
vonatkozásában
a szakképző iskolák
és a technikumok
óraszámai támogatják
a versenyképes
szaktudás
megalapozását

A Kormány a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletben rögzíti, hogy a közismereti
tárgyak oktatásának keretében megvalósulnak
az alábbi óraszámok:
– szakképző iskolában (3 éves képzés)
matematika: 2/2/1; kommunikáció: 2/2/2;
– technikum 9/10/11. évfolyamon matematika:
4/4/3; magyar nyelv: 4/5/3.
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8.

A
Komponens

2313

C

D

E

F

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

B. Magasan
képzett,
versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző
intézményfejlesztési
program

Intézményfejlesztési
programban résztvevő
szakképző intézmények
kiválasztásának
elindítása

Legalább 15 szakképzési centrum kiválasztásáról
szóló határozat közzététele a szakképzési
tájékoztatási és információs központ keretében
működtetett honlapon és a nive.hu-n.

2022. III. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

Jelenlét pontok
létrehozása szociális
munkásokkal
a kiválasztott
településeken

Jelenlét pont létrehozása szociális munkásokkal
a 300 leghátrányosabb helyzetű településen,
olyan szolgáltatások nyújtása céljából, mint
a drogprevenció, adósságkezelési tanácsadás,
szociális munka, közösségfejlesztés.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

Gyermekek
közösségfejlesztési
tevékenységbe történő
bevonása

A 300 leghátrányosabb helyzetű település
közül kiválasztott helyszíneken élő gyermekek
(10 000 fő) elérése zenei és sportfoglalkozásokkal,
valamint játszóbusszal.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

14.

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

A Felzárkózó
Települések Program
kiegészítő szakmai
programelemeinek
megvalósításában
részt vevő szervezetek
átlátható kiválasztása

Kiválasztási szempontrendszer publikálása
a Felzárkózó települések program honlapján
a kiegészítő szakmai programelemek
megvalósítására.

2021. IV. negyedév

belügyminiszter

15.

C. Felzárkózó
települések

Egészségügyi alapellátás
mobilizálása és minőségi
megelőző szolgáltatások

Szemészeti szűrésen és
laborvizsgálaton való
részvétel mobil egységek
segítségével

Legalább 30 000 fő részvétele szemészeti
szűrésen és laborvizsgálaton mobil egységek
segítségével a kiválasztott településeken.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

Első 1000 nap, kora
gyerekkori fejlesztések

A magzat és
a kisgyermek
egészséges fejlődését
célzó eszközök, kora
gyermekkori fejlesztések
nyújtása

A magzat és az újszülött egészséges fejlődését
célzó eszközökkel, kora gyermekkori
fejlesztésekkel elért 0–3 éves gyermekek
számának emelése 18 000 fővel, különösen
szociális segítéssel, családlátogatással,
vitamincsomaggal, babacsomaggal.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

11.

12.

13.

16.

C. Felzárkózó
települések
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B
Intézkedés
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A
Komponens

18.

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

Egységes tarifa és
utastájékoztatási
rendszerrel kapcsolatos
szabályozás
hatálybalépése

A reform keretein belül a következő, egységes
tarifa- és utastájékoztatási rendszer üzembe
helyezéséhez szükséges szabályozással
kapcsolatos feladatok valósulnak meg:
– a nemzeti, regionális és elővárosi közúti és vasúti
tömegközlekedés menetrendi rendszereinek
egységesítése;
– egységes tarifarendszer és utastájékoztatás;
– tarifaközösség létrehozása.

2024. IV. negyedév

innovációért és
technológiáért
felelős miniszter,
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel

Egységes tarifa és
utastájékoztatási
rendszer üzembe
helyezése

Egységes nemzeti szintű tarifa-, összehangolt
menetrendi és utastájékoztatási rendszer üzembe
helyezése a helyközi tömegközlekedésben.
A rendszer egységesíti a különböző tarifaés menetrendrendszereket, és létrehoz
egy nemzeti szintű egységes szolgáltatást,
összehangolt menetrendet a regionális vasút
és autóbusz-szolgáltatás között, és elektronikus
utastájékoztatási és jegyrendszert, integrált
tarifarendszerrel. A megvalósult rendszer
megteremti nemzeti szinten az egységes és
összehangolt menetrendi és közszolgáltatóktól
független menetrendi és tarifarendszert.

2026. II. negyedév

innovációért és
technológiáért
felelős miniszter,
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel

E. Fenntartható
zöld közlekedés

E. Fenntartható
zöld közlekedés

Egységes országos tarifaés utastájékoztatási
rendszer reformja

Egységes országos tarifaés utastájékoztatási
rendszer reformja
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17.

A
Komponens

2315

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

A villamosenergiáról
szóló szabályozás,
a villamos energiáról
szóló 2007. évi
XXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet]
módosítása

A Tiszta energiát minden Európainak elnevezésű
irányelv nemzeti jogrendbe ültetéséhez
szükséges jogszabályok már elfogadásra kerültek,
hatálybalépésük 2024. január 1-jéig megtörténik,
igazodva az irányelvhez. Ez alól kivételt képez
a bruttó elszámolás bevezetése az állami
támogatás igénybevételével üzembe helyezett
háztartási méretű kiserőművek esetében.
E tekintetben a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
módosítására van szükség annak érdekében, hogy
kötelező legyen a bruttó elszámolás alkalmazása.
E rendelkezés kiindulási pontja a hivatkozott
uniós irányelv, annak előírásain azonban túlmutat
a szabályozás azzal, hogy 1 évvel korábban kerül
alkalmazásra az uniós előíráshoz képest az állami
támogatásokból létesített beruházásoknál.

2023. I. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

F. Energetika
(zöld átállás)

A villamosenergia
szabályozás átalakítása

2316

19.

A
Komponens
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B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

Országos
Hulladékgazdálkodási
Terv, valamint
a Körforgásos gazdaság
Stratégia és Akcióterv

A körforgásos gazdaságra való áttérés
kereteit a nemzeti körforgásos gazdaságra
vonatkozó stratégia és akcióterv (az OECD
által végrehajtott Műszaki Támogatási Eszköz
projekt végső ajánlásain alapulva) alkotja.
Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer
kialakítását és a hulladék újrafeldolgozási
arányának növekedését tükrözi az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv, amely szabályozza
a hulladékkeletkezés megelőzésének elősegítését
és a szélesebb gazdasági ciklusba való visszatérés
ösztönzését, a lerakott hulladék mennyiségének
csökkentését és az elsődleges nyersanyag iránti
kereslet csökkenését. A nemzeti körforgásos
gazdaság hatékonyan és ambiciózusan hozzájárul
az EU célkitűzéseinek megvalósításához, különös
tekintettel a hulladék újrafeldolgozására.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv teljesíteni
fogja a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon
kívül helyezéséről 2008/98/EK irányelvben előírt
célokat.

2023. I. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

G. Átállás
a körforgásos
gazdaságra

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása
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20.

A
Komponens

2317

C

D

E

F

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

2023. III. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

2023. III. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

G. Átállás
a körforgásos
gazdaságra

G. Átállás
a körforgásos
gazdaságra

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása

Az érintett jogi aktusok felsorolása:
– az italpalackok visszaváltási rendszerének
kialakítása és részletszabályai;
– a hulladékgazdálkodási ágazat átalakítása
érdekében szükséges rendeletek;
– hulladékgazdálkodási hatóság létrehozása, az új
hulladékgazdálkodási modell részletszabályai;
– egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt
hatásának csökkentésére vonatkozó rendeletek
(különösen a fogyasztás csökkentésére vonatkozó
szabályozás, a forgalombahozatal-korlátozás,
jelölési követelmények) az egyszer használatos
A hulladékgazdálkodás
műanyagokról szóló irányelv vonatkozásában
megújításához szükséges
(2019/904 EU irányelv);
jogszabályalkotás
– a hulladék vége státuszra vonatkozó
jogszabályok (a textilre és papírra vonatkozó
nemzeti jogszabályok);
– a melléktermékekre vonatkozó jogszabályok,
összhangban a hulladékokról és egyes irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK
irányelvvel;
– kiterjesztett gyártói felelősségi szabályozás
a Hulladék Keretirányelv szerint;
– a hulladék ingatlanokról történő elszállításának
szabályozása az illegális lerakás megakadályozása
érdekében.

Az új
hulladékgazdálkodási
modell indulása

Az új infrastruktúra támogatja az új
hulladékgazdálkodási modell megvalósítását
és céljainak elérését. Az új modell szerinti
működés 2023 III. negyedévében kezdődik, célja
többek között az EU hulladék-újrafeldolgozási
célkitűzéseinek elérése.
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22.

B
Intézkedés

2318

21.

A
Komponens

24.

25.

26.

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

2022. II. negyedév

belügyminiszter / emberi
erőforrások minisztere

A XXI. századi
egészségügy
feltételeinek kialakítása

Tervezési jelentés
elkészítése

H. Egészségügy

A XXI. századi
egészségügy
feltételeinek kialakítása

Projekt monitoring
beszámoló elkészítése

Cél az adott beruházás végéig integrált betegúttal
érintett megyei rendszer, 22 db intézmény
bevonásával.

2026. II. negyedév

belügyminiszter / emberi
erőforrások minisztere

Tanulmány közzététele

Független szakértők által végzett, objektív
adatokon, különösen hivatalos statisztikákon
és felméréseken alapuló tanulmány, amely
megállapítja, hogy a végrehajtott reformok
sikeresen megszüntették-e a hálapénz
gyakorlatát, és értékeli a hálapénz kriminalizálását
célzó jogszabályok hatékonyságát. A tanulmány
továbbá azt is felméri, hogy a reform mennyiben
járult hozzá az orvosszakma vonzerejének
javításához és az orvosok Magyarországon
tartásához. A tanulmány ajánlásokat is
tartalmazhat a reformok hatását fokozó további
intézkedésekre.

2023. IV. negyedév

emberi erőforrások
minisztere

A közművezetékek
adójáról szóló 2012. évi
CLXVIII. törvény
módosítása vagy
hatályon kívül helyezése

2024. december 31-ig hatályba lép a közüzemi
vezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény
hatályon kívül helyezéséről vagy módosításáról
szóló törvény a közterületen található
vezetékek (víz és szennyvíz, villamos vezetékek,
földgázvezetékek és távközlési kábelek) után
fizetendő tételes adó alól való mentesítésre
vagy jóváírása vonatkozóan, a Kormány
2023. december 31. előtt közzétett határozata
alapján.

2024. IV. negyedév

pénzügyminiszter

H. Egészségügy

I. Horizontális
intézkedések

Az orvosok
jövedelemviszonyainak
rendezése, a hálapénz
kivezetése

Az adórendszer
egyszerűsítése

2319

H. Egészségügy

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tervet
készít, amely meghatározza a különböző
intézmények szerepét a megyei szintű integrált
betegútvonalakon, a rendelkezésre álló
kapacitások és a demográfiai trendek alapján.
A jelentésnek tartalmaznia kell a megyei szintű
kórházi hálózatok kiépítésének ütemtervét
integrált betegutakkal.
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23.

A
Komponens

28.

29.

30.

B

C

D

E

F

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

I. Horizontális
intézkedések

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

A Nemzeti Hatóság
vezetője által elfogadott
és hatályba lépett
HEE Csalás Ellenes
Stratégia

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott
és hatályba lépett HEE Csalás Ellenes Stratégia
legalább az alábbi tartalommal: hatály
meghatározása, alapfogalmak meghatározása,
célkitűzések és beavatkozási területek
meghatározása.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

I. Horizontális
intézkedések

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott és
Nemzeti Hatóság
hatályba lépett Korrupció Ellenes Politika legalább
vezetője által elfogadott
az alábbi tartalommal: hatály meghatározása,
és hatályba lépett
alapfogalmak meghatározása, célkitűzések és
Korrupció Ellenes Politika
beavatkozási területek meghatározása.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

I. Horizontális
intézkedések

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

Az Ellenőrzési
Stratégia nemzeti
hatóság vezetője
általi elfogadására és
hatálybalépése

A Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve végrehajtásának
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
szóló kormányrendelet Kormány általi elfogadása
és hatálybalépése.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

Az Ellenőrzési Stratégia nemzeti hatóság vezetője
általi elfogadása és hatálybalépése.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget
vezető miniszter
”
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I. Horizontális
intézkedések

A Magyarország
Helyreállítási és
Ellenállóképességi
Terve végrehajtásának
alapvető szabályairól és
felelős intézményeiről
szóló kormányrendelet
hatálybalépése

2320

27.

A
Komponens

2321
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A Kormány 1227/2022. (IV. 7.) Korm. határozata
a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről szóló 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról
A felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről szóló 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat a következő
7. és 8. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések
előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában
foglalt beruházás megvalósítása érdekében]
„7. egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódó, az annak rendeltetésszerű használatához szükséges
ingóságok Beruházási Ügynökség általi beszerzésével;
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
a 7. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon 264 010 487 forint rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcímen.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

