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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 58/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi ellátások működésének egyes veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavéd. tv.) 87. § 9. pontját a (2) és
(3) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a Munkavéd. tv. 87. § 9. pontjában
meghatározott szervezett munkavégzésnek kell tekinteni az egészségügyi szolgálati jogviszonyban végzett
munkát is.
(3) A Munkavéd. tv. alkalmazásából eredő igények érvényesítése során a (2) bekezdést az e rendelet hatálybalépését
megelőzően létrejött egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében is alkalmazni kell.

2. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 178. § (5) bekezdését a (2) bekezdés szerinti
eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Eütv. 175–178. §-a szerint letett és fel nem használt embrió fagyasztva tárolásának
határideje – ha a 10 éves határidő a veszélyhelyzet ideje alatt telik le – a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodik, azzal, hogy a fagyasztva tárolásnak a letevőt terhelő költségei ebben az esetben nem
haladhatják meg a 10 éves időtartam tényleges lejártának időpontjában irányadó összeget.

3. §

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

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 59/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól
szóló 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti az egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás
szabályairól szóló 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 60/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseleteinek külképviseleti névjegyzékébe
való felvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő
eltérő szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Figyelemmel a Kínai Népköztársaság területén hatályban lévő, a koronavírus-világjárvány okán bevezetett helyi
szabályokra, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. § (2) bekezdésétől eltérően, az a szavazóköri
névjegyzékben szereplő magyar állampolgár, aki választójogát a Pekingben, a Csungkingban, a Kuangcsouban vagy
a Sanghajban működő külképviseleten kívánja gyakorolni, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló
kérelmet – választójoga teljes körű gyakorlásának biztosítása érdekében – úgy nyújthatja be, hogy annak legkésőbb
magyar idő szerint 2022. március 7-én 16 óráig kell megérkeznie.
(2) A Pekingben, a Csungkingban, a Kuangcsouban vagy a Sanghajban működő külképviseleten történő szavazás
országgyűlési választáshoz kapcsolódó országgyűlési egyéni választókerületi vagy országos pártlistás szavazólapjai
a magyarországi szavazáson használt szavazólapoktól annyiban eltérhetnek, hogy azokon a külképviseleti választási
iroda kézzel vezeti át a jelölt, lista kiesése miatti változásokat.

2. §

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

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati
támogatásról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak
a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés
támogatására.
2. §		
A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott – az ASP Adó szakrendszerben
található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott –, 2022. május 10-ei dátumú adatsor
(a továbbiakban: kieső iparűzési adóbevétel).
3. §

(1) A támogatás összege a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési és kerületi önkormányzat
esetében a kieső iparűzési adóbevétellel megegyező összeg.
(2) A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat esetében
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, amit
a 2022. évi egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség átlag – 67 622 forint/fő – figyelembevételével kell meghatározni
úgy, hogy
a)
a kieső iparűzési adóbevétel 100%-ának megfelelő összegű a támogatás, ha a település egy főre jutó
iparűzési adóerő-képessége az átlag 70%-ánál kisebb,
b)
a kieső iparűzési adóbevétel 75%-ának megfelelő összegű a támogatás, ha a település egy főre jutó iparűzési
adóerő-képessége az átlagnál kisebb, de annak 70%-át meghaladja,
c)
nem részesül támogatásban a települési önkormányzat, ha a település egy főre jutó iparűzési
adóerő-képessége az átlagot meghaladja.
(3) A huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat nem részesül támogatásban.
(4) Az önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett
minisztérium – 2021. január 1-jei állapotnak megfelelő – adatait kell figyelembe venni.

4. §

(1) A támogatást a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati
támogatás cím terhére kell folyósítani két egyenlő részletben, legkésőbb 2022 júniusában és októberében.
(2) A támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár gondoskodik. Az utalványozáshoz szükséges – a 3. §-ban foglaltaknak megfelelően számított –
adatokat az államháztartásért felelős miniszter 2022. május 20-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős
miniszternek.

5. §		
A támogatást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerinti vállalkozó által a 2022. évben végződő
– a tevékenységét 2022. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és
középvállalkozás esetében a 2022. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2023. október 10-ei
napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített
összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben
a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési
önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell
fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget a települési önkormányzat 2023. október 31-éig teljesíti.
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi
célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről
A Kormány
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában és (1a) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM)
vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére, valamint a Magyar Védelmi
Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) feladataira terjed ki.
(2) A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 39. § (1) bekezdése alapján
az (1) bekezdés szerinti értékesítésben közreműködő gazdasági társaságként az állam 100%-os tulajdonában álló
Ügynökséget jelöli ki.
(3) E rendelet alapján az Ügynökség értékesítésben való közreműködői tevékenységgel összefüggő feladatai
az inkurrencia körére terjednek ki.
(4) Az értékesítésben való közreműködés nem terjed ki
a)
a HM vagyonkezelésében lévő hulladék, veszélyes hulladék körébe tartozó ingó vagyonelemek
értékesítésében,
b)
a HM vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló
HM utasítás alapján selejtnek minősülő ingó vagyonelemek értékesítésében, és
c)
az inkurrens eszközök cseréjében
való közreműködésre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
értékmeghatározás: az inkurrencia tényleges forgalmi vagy piaci értékének megállapítására vonatkozó eljárás;
2.
eseti szakértő: igazságügyi szakértőnek nem minősülő – az eljárásban megállapítandó vagy megítélendő
jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez –, megfelelő szakértelemmel
rendelkező természetes vagy jogi személy, valamint olyan igazságügyi szakértő, aki az igazságügyi szakértői
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben
meg nem határozott szakterületen ad szakvéleményt, és nem esik az összeférhetetlenségi szabályok
hatálya alá;
3.
haditechnikai eszköz: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának
részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott eszközök;
4.
inkurrencia: a honvédelmi szervezet működéséhez az állománytáblákban, hadinormákban, központi
készletezési elvekben meghatározott, valamint a különleges jogrendi időszaki alkalmazáshoz szükséges
tartalékok feletti, illetve a műszaki teljesítőképességét tekintve eredeti rendeltetésének meg nem felelő,
hadihasználatra alkalmatlan vagy szükségtelen, valamint a további felhasználásra nem tervezett, a HM által
honvédelmi célra feleslegessé minősített, vagy minősítési eljárás és külön határozat kibocsátása nélkül
feleslegesnek minősülő hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok.
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3. Az Ügynökség feladata, szervezete
3. §

(1) Az Ügynökség a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának
előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság.
(2) Az Ügynökség munkáját nemzetközi irodák, képviseletek segítik, nemzetközi irodái révén folyamatos piackutatási
tevékenységet végez, összeköti a külpiaci keresletet és a hazai kínálatot, továbbá együttműködik a kormányzati és
a védelmi ipari szereplőkkel.
(3) Az Ügynökség a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri az állami és magán védelmi ipari vállalatok, a startup vállalkozások
termékeit, publikált kutatási eredményeit, potenciális szolgáltatási képességeit, valamint tanácsadással segíti
termékfejlesztésüket, piacra lépésüket.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében, továbbá a (3) bekezdés szerinti tanácsadói, szolgáltató
tevékenysége ellátása körében az Ügynökség – az egyedi esetben nyújtott szolgáltatások körét is meghatározó –
keretmegállapodást köthet a hazai védelmi ipari szereplőkkel.
(5) Az Ügynökség – együttműködve a kormányzati szervekkel – támogatja a védelmi fejlesztésekkel összefüggő
kormányzati célok megvalósítását.
(6) Az Ügynökség az inkurrencia értékesítésében közreműködő gazdasági társaságként a HM mint vagyonkezelő
megbízásából és nevében a 4. és 5. alcímben foglaltak és belső szabályozói alapján részt vesz az értékesítési eljárás
lebonyolításában.

4. Az Ügynökség közreműködői tevékenységével összefüggő feladatok
4. §

(1) Az Ügynökség közreműködői tevékenysége magában foglalja az inkurrencia értékmeghatározását, a vevő
kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatását, az értékesítési eljárás lebonyolítását, az adásvételi szerződés
előkészítését, továbbá a kapcsolódó feladatok végrehajtását.
(2) Az Ügynökség közreműködői tevékenysége nem terjed ki az értékesítésre kijelölt inkurrencia tekintetében
a vagyontárgyak birtokbavételére, tárolására, raktározására, valamint a vevő számára történő átadásra, kivéve,
ha a HM és az Ügynökség ettől eltérően állapodnak meg. A HM és az Ügynökség eltérő megállapodásának a vevőt
érintő tartalmi elemeiről az Ügynökség a vevőt tájékoztatja.

5. §

(1) A kommunikáció folyamatos biztosítása érdekében a HM inkurrencia értékesítésére hatáskörrel rendelkező
szervezeti egysége és az Ügynökség kapcsolattartó személyt jelöl ki.
(2) Ha a közreműködői tevékenység során minősített adat átadása válik szükségessé, és az informatikai rendszer
a minősített adat továbbítására nem alkalmas, az adattovábbítás a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint
más módon történik.
(3) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi célra feleslegessé minősítésről szóló határozatot (a továbbiakban:
értesítés) – a határozat keltétől számított tizenöt napon belül – megküldi az Ügynökség részére.
(4) Az értesítésben a HM megjelöli
a)
az inkurrencia megnevezését, darabszámát,
b)
az inkurrencia tárolási helyét,
c)
az értékesíteni kívánt inkurrencia vonatkozásában hat hónapnál nem régebbi értékmeghatározását,
értékbecslését, amennyiben az rendelkezésre áll, és
d)
az adatok minősítésére vonatkozó tájékoztatását.
(5) Az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Ügynökség tájékoztatja a honvédelemért felelős
minisztert az inkurrencia értékesítési eljárás tervezett lefolytatásáról, vagy az értesítésben megjelölt vagyonelem
értékesítésének visszautasításáról.
(6) Az értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasítása esetén az Ügynökség a döntését
indokolni köteles. Szakmai indokolással ellátott visszautasításnak van helye különösen, ha az eszközök elérhető
legelőnyösebb feltételekkel való értékesítésére az eszközök állapota vagy a piaci lehetőségek aktuális helyzete miatt
nincs lehetőség.
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(7) A (6) bekezdés szerinti visszautasítást, továbbá a 12. § szerinti tájékoztatást követően – amennyiben a piaci helyzet
előnyösen változik – az értékesítési eljárás megindítását az Ügynökség bármikor kezdeményezheti az értékesítési
eljárás tervezett lefolytatásáról szóló tájékoztatás HM számára történő megküldésével.
(8) A HM és az Ügynökség az egyes értékesítésekre vonatkozó közreműködői tevékenység részleteit külön
megállapodásban határozzák meg.
6. §

(1) A szakmai együttműködés keretében a HM-et és az Ügynökséget folyamatos együttműködési és tájékoztatási
kötelezettség terheli.
(2) A HM hozzáférést biztosít az Ügynökség számára a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingó vagyonelemek
nyilvántartására szolgáló elektronikus programhoz és adatbázishoz.
(3) A HM az Ügynökség felkérésére biztosítja az értékesíteni kívánt inkurrencia megtekintésének lehetőségét
az Ügynökség, valamint a potenciális ajánlattevők számára.
(4) Ha az értékesítésre kijelölt eszközök tekintetében a HM egyéb hasznosításról dönt, térítésmentes átadást
kezdeményez vagy a vagyonkezelői jog átadásáról dönt, erről haladéktalanul tájékoztatja az Ügynökséget.
(5) Ha az értékesíteni kívánt inkurrencia a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet,
haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló
43/2009. (III. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett licence-szel érintett, az Ügynökség kezdeményezi a hozzájárulás
megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételét.
(6) A HM tájékoztatja az Ügynökséget arról, ha az értékesíteni kívánt inkurrencia korlátozott forgalmú vagyonelemnek
minősül, így különösen annak a Conventional Armed Forces (Hagyományos Fegyveres Erők) Szerződés vagy más
nemzetközi fegyverzetkorlátozási szerződés hatálya alá tartozásáról.

7. §

(1) Az adásvételi szerződés előkészítése körében a HM és az Ügynökség egyeztetést folytat az adásvételi szerződés
előkészítéséhez szükséges adatokról.
(2) Az Ügynökség 5. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatásával egyidejűleg egyeztetésre megküldött adásvételi szerződés
tervezetére a HM a kézhezvételt követő tizenöt napon belül észrevételt tehet.
(3) A pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az Ügynökség kezdeményezi a végfelhasználói engedély
beszerzését.
(4) A pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az Ügynökség előkészíti a végleges adásvételi szerződés
tervezetét, és azt az ajánlati felhívás, az ajánlat és a bírálat eredményét tartalmazó dokumentumokkal együtt
megküldi a HM részére. Haditechnikai eszközök esetében az adásvételi szerződés tervezetét a HM előterjesztés
formájában haladéktalanul benyújtja a Nemzetbiztonsági Kabinet soron következő ülésére.
(5) A Nemzetbiztonsági Kabinet (4) bekezdés szerinti előterjesztéssel kapcsolatos döntéséről a HM haladéktalanul
tájékoztatja az Ügynökséget.
(6) Az adásvételi szerződést a HM mint vagyonkezelő köti meg a vevővel. A HM a szerződéskötéshez kapcsolódó
koordinációs feladatokhoz az Ügynökség közreműködését az 5. § (8) bekezdése szerinti külön megállapodás alapján
veheti igénybe.

5. Az értékesítési eljárás sajátos szabályai
8. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti értékesítés során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) VII. Fejezetében foglalt rendelkezéseket ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Az inkurrencia forgalmi vagy piaci értékének a Vtv. 39. § (2) bekezdése szerinti megállapítása érdekében
az Ügynökség értékmeghatározást végez. Ha az Ügynökség nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és
a pályázati felhívás közzétételének időpontjában nem áll rendelkezésre hat hónapnál nem régebbi értékbecslés,
az értékmeghatározáshoz független vagy eseti szakértő közreműködését veheti igénybe. Az elkészített
értékmeghatározásnak tartalmaznia kell legalább a következő elemeket:
a)
az értékelés célja,
b)
az értékelés tárgyának meghatározása az inkurrencia megnevezésével és darabszámával,
c)
az értékelő feladatának pontos meghatározása,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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a vizsgálat folyamatának bemutatása,
az alkalmazott értékelési módszerek és azok indokolása,
az értékmeghatározás további felhasználásának szabályozása,
a felhasznált adatok forrásainak megjelölése, dokumentálása, különös tekintettel a minősített adatkörre
a minősítési szint megjelölésével,
a helyszíni szemle időpontja,
az értékelő és az értékelés összeállításában részt vevők megnevezése,
az értékelő hiteles aláírása, az értékelés készítésének időpontja és
az értékmeghatározás során megállapított érték, az értékelés eredménye.

9. §		
A pályázati eljárásban nem vehet részt, és a pályázati eljárásból ki kell zárni
a)
akivel szemben a Vhr. 27. §-ában meghatározott kizárási ok áll fenn,
b)
azt a belföldi vagy külföldi természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, külföldi állami szervezetet, aki vagy
amely
ba)
az Ügynökség vagy a HM felé lejárt tartozással rendelkezik,
bb)
az Ügynökség vagy a HM részvételével bonyolított korábbi ügyletből eredően az Ügynökséggel
vagy a HM-mel jogvitában áll,
bc)
vonatkozásában egyéb olyan körülmény áll fenn, amely az ajánlattevő személyét a 10. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján kockázatossá teszi.
10. §

(1) A 9. § szerinti kizáró ok fennállásának hiányáról a pályázó írásban nyilatkozik. A kizárási okot az Ügynökség
a Vhr. 27. § (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pályázat benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb
a pályázat bírálatakor vizsgálja, és a pályázatból való kizárásról – annak okának feltüntetésével – a pályázót értesíti.
(2) Az Ügynökség a biztonsági kockázat minimalizálása érdekében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot
jogszabályban előírt feladataival összefüggő szakvéleményének beszerzése érdekében megkeresheti.

11. §

(1) Hiányosan benyújtott pályázat esetén az Ügynökség a hiány pótlására – a hiány megjelölésével – a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőben, egy alkalommal biztosít lehetőséget.
(2) Ha a pályázati határidőből nyitva álló időben a hiánypótlásra nem lenne lehetőség, az Ügynökség a hiánypótlásra
– külföldi ajánlattevő esetén tizenöt napos, belföldi ajánlattevő esetén nyolc napos – póthatáridőt biztosíthat.
(3) Az Ügynökség a pályázati felhívásnak és a jogszabályoknak megfelelő, érvényes pályázatokat elbírálja, és
az összességében legelőnyösebb pályázatot fogadja el.
(4) Ha valamennyi benyújtott pályázat érvénytelen, vagy a pályázók mindegyikével szemben kizáró ok áll fenn,
az Ügynökség a Vhr. 29. §-ában foglaltaktól eltérően, második körben zártkörű pályázatot írhat ki.

12. §		
Az eredménytelen pályázatról – az eredménytelenség megállapítását követő 15 napon belül – az Ügynökség
tájékoztatja a HM-et.

6. Díjszabás
13. §

(1) Az Ügynökség az e rendeletben foglaltak szerint előkészített, a 7. § (5) bekezdése szerint jóváhagyott adásvételi
szerződés és a kapcsolódó dokumentáció 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megküldésével
teljesíti a 3. § (6) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, és – amennyiben a Nemzetbiztonsági Kabinet
az értékesítést jóváhagyta – válik jogosulttá a díjazásra. Az értékesítésben való közreműködésért az Ügynökséget
megillető díjazás mértékét az 1. melléklet szerinti, az adásvételi szerződés tervezetében feltüntetett nettó vételár
sávos összege és annak százalékos aránya alapján kell meghatározni. A HM a díjfizetést a szerződéses vételárból
köteles teljesíteni.
(2) Sikeres értékesítés esetén, ha az értékesítendő inkurrencia értékmeghatározásának költsége meghaladja a nettó
vételár 0,5%-át, az értékmeghatározás költsége és a nettó vételár 0,5%-a közötti különbséget a HM fizeti meg
az Ügynökség számára.
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(3) Ha az értékesítési eljárás végén szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügynökség által biztosított értékmeghatározás
igazolt díját a HM az 5. § (8) bekezdésében foglalt megállapodásban meghatározott feltételek szerint megtéríti,
azzal, hogy sem további díj, sem további költség nem számolható fel.

7. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
Díjszabás
Az Ügynökség 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti díjazására irányadó vételársávok és azok százalékos aránya:

1.

A

B

Vételár összege (nettó)

Százalék

2. 10 000 000 Ft-ig

5

3. 10 000 001 Ft-tól 25 000 000 Ft-ig

4,5

4. 25 000 001 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig

4

5. 50 000 001 Ft-tól 100 000 000 Ft-ig

3,5

6. 100 000 001 Ft felett

3

A Kormány 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az előzetes piaci konzultáció kötelező alkalmazásának esetei és feltételei
1. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, az uniós értékhatárt elérő
becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő köteles a Kbt. 28. §
(4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni, ha
a)
a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi indokot, és
b)
a közbeszerzési eljárás tárgya olyan beszerzés, amelynek tekintetében – az uniós értékhatárt elérő becsült
értékű közbeszerzések körében – az egyajánlatos közbeszerzések közös közbeszerzési szójegyzék
(a továbbiakban: CPV) főcsoport szerinti aránya a 2. § (1) bekezdésében meghatározott naptári évben
a 30%-ot meghaladta, és az adott CPV főcsoportba tartozó közbeszerzések aránya az összes eredményes
közbeszerzés 2%-át meghaladta.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési
eljárás megindítása előtt minden esetben köteles a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt
alkalmazni a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam 100%-os tulajdonában
lévő gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
ajánlatkérő, ha:
a)
a közbeszerzési eljárást megindító felhívásában nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi indokot, és
b)
esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések
körében – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott naptári évben a 20%-ot meghaladta, és ebben
az időszakban legalább tíz, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést folytatott le.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint kötelező előzetes piaci konzultációt az elektronikus közbeszerzési rendszer
(a továbbiakban: EKR) funkciójának használatával kell meghirdetni. Központi beszerző szerv által lebonyolított
közbeszerzési eljárás esetén az előzetes piaci konzultáció az általa használt egyéb informatikai rendszerben is
meghirdethető.
(4) Az előzetes piaci konzultáció (3) bekezdés szerinti kötelező meghirdetésének határideje a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldését – a Kbt. 51. § (1) bekezdésének alkalmazása
esetén a részvételi felhívás gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldését – megelőző legalább
hetedik nap.
(5) Az előzetes piaci konzultáció során az ajánlatkérő köteles legalább
a)
a közbeszerzés tárgyát, a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet vagy a főbb szerződéses
feltételeket a konzultáció meghirdetésekor közzétenni,
b)
a közzétett dokumentumok véleményezésének lehetőségét bármely potenciális ajánlattevő vagy egyéb
érdekelt szervezet részére biztosítani, továbbá
c)
a beérkezett véleményekről, a véleményekkel kapcsolatos álláspontjáról és a vélemények alapján
a dokumentumokban végrehajtott érdemi jelentőségű módosításokról összefoglalót készíteni.
(6) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti összefoglalót az EKR előzetes piaci konzultációs felületén nyilvánosan közzé
kell tenni, és annak elérhetőségét a konzultációhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító felhívásban
fel kell tüntetni. Ha az előzetes piaci konzultációt a központi beszerző szerv az általa használt egyéb informatikai
rendszerben hirdette meg, akkor az összefoglalót ebben az informatikai rendszerben teszi közzé.
(7) Ha az ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, és az annak tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett, az ajánlatkérő az azonos tárgyban lefolytatott új közbeszerzési eljárást megelőzően nem köteles
újabb előzetes piaci konzultációt lefolytatni.
(8) Ha az előzetes piaci konzultáció során egyetlen gazdasági szereplő sem ad véleményt, az ajánlatkérő az (5) bekezdés
c) pontja szerinti összefoglalóban ennek tényét köteles rögzíteni. A beérkezett vélemények hiánya nem befolyásolja
a közbeszerzési eljárás megindíthatóságát.
(9) A Kbt. 61. § (5) bekezdése szerinti részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén az (1) bekezdés szerinti
kötelezettséget azon közbeszerzési eljárási rész vagy részek vonatkozásában kell teljesíteni, amelyhez kapcsolódó
beszerzési tárgy az (1) bekezdés b) pontja szerinti valamely CPV főcsoportba tartozik. Ha a közbeszerzés többféle,
eltérő CPV főcsoportokba tartozó beszerzési tárgyat foglal magában, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség
megállapításakor a beszerzés fő tárgyát kell alapul venni.
2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési tárgyak és a (2) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérők
meghatározásához minden év február 1-je és december 31-e között a közbeszerzési eljárás megindítását megelőző
naptári év adatait, minden év január 1-je és január 31-e között a közbeszerzési eljárás megindítását megelőző
második naptári év adatait kell figyelembe venni.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja által érintett beszerzési tárgyak listáját CPV főcsoport szerinti bontásban
a közbeszerzésekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) legkésőbb minden év január 31-ig az EKR
honlapján közzéteszi.
(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a beszerzési tárgyaknak a közbeszerzési eljárás megindításának
– előzetes piaci konzultáció alkalmazása esetén a konzultáció meghirdetésének – időpontjában hatályos listáját kell
alapul venni.
(4) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozást az ajánlatkérő a miniszter 5. § (4) bekezdése szerinti értesítésében
szereplő adatok alapján állapítja meg.
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(5) A miniszter 2022. március 15-ig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján az előzetes piaci konzultáció
alkalmazásáról. Az iránymutatás tervezetét a miniszter a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal
részére véleményezés céljából megküldi.
3. §		
Az 1. §-t és a 2. §-t nem kell alkalmazni a Kbt. 104. és 105. §-a szerinti keretmegállapodások megkötésére, a Kbt. 106.
és 107. §-a szerinti dinamikus beszerzési rendszerek létrehozására, valamint a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer alapján megvalósított egyedi beszerzésekre.
4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti arányok kiszámításakor az EKR adatait kell alapul
venni. A Kbt. 61. § (5) bekezdése szerinti részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a közbeszerzések számát
közbeszerzési eljárási részenként kell figyelembe venni.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti arányok kiszámításakor az érintett közbeszerzések
vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételének időpontja irányadó.
(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti arányok kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni
a)
az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket,
b)
a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat,
c)
a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket,
d)
a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárásokat,
e)
a dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított beszerzéseket,
f)
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és
g)
a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat.

2. Intézkedési terv közzététele
5. §

(1) Ha egy ajánlatkérő esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült
értékű közbeszerzések körében – a tárgyévet megelőző naptári évben a 20%-ot meghaladta, az ajánlatkérő
köteles a tárgyévre vonatkozóan intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv) készíteni az egyajánlatos
közbeszerzései számának csökkentésére vonatkozóan, az adott évre irányadó közbeszerzési tervére figyelemmel.
Az ajánlatkérő az intézkedési tervet a tárgyév március 31-ig a honlapján nyilvánosan közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon ajánlatkérők esetén, amelyek a tárgyévet megelőző naptári évben
kevesebb mint öt, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést folytattak le.
(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervben megvizsgálja és bemutatja különösen azt, hogy milyen
lehetséges okai voltak a vizsgált évben az egyajánlatos közbeszerzések magas számának a közbeszerzési eljárásai
során, milyen intézkedéseket tesz, illetve milyen beszerzési gyakorlatot kíván alkalmazni annak érdekében, hogy
a tervezett beszerzéseinél biztosítsa a lehető legnagyobb versenyt, és az egyajánlatos közbeszerzéseinek a száma
a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen.
(4) Az EKR adatait alapul véve, az intézkedési terv közzétételére kötelezett ajánlatkérőket – megjelölve az egyajánlatos
közbeszerzések arányát és a lefolytatott közbeszerzések darabszámát – a miniszter legkésőbb az adott év január 31.
napjáig írásban értesíti.
(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti ajánlatkérők listáját az adott év január 31. napjáig megküldi a Közbeszerzési
Hatóság részére, megjelölve az egyes ajánlatkérők esetében az egyajánlatos közbeszerzések arányát és az általuk
lefolytatott közbeszerzések darabszámát.

6. §		
A miniszter 2022. március 15-ig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján, amelyben bemutatja
az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő legjobb módszereket, illetve gyakorlatokat. Az iránymutatás
tervezetét a miniszter a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal részére véleményezés céljából
megküldi.
7. §		
Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor a 4. §-ban
meghatározott módszertan szerint kell eljárni.
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3. A közbeszerzési eljárásokban tapasztalt versenyhelyzet monitoringja
8. §		
A miniszter az egyajánlatos közbeszerzések arányára vonatkozó adatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, amelyek
alapján évente elemzést készít, és az elemzés eredményeit legkésőbb minden év február 15-ig az EKR honlapján
közzéteszi.

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.
10. §

(1) A 2. § (2) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott közzétételi kötelezettségét a miniszter első alkalommal
2022. március 15-ig teljesíti.
(2) Az 5. § (1) bekezdésétől eltérően az intézkedési tervet az annak elkészítésére kötelezett ajánlatkérő első alkalommal
2022. április 30-ig készíti el és teszi közzé.
(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott kötelezettségét a miniszter első alkalommal
2022. március 15-ig teljesíti.
(4) A 8. §-tól eltérően az egyajánlatos közbeszerzésekről szóló elemzést a miniszter első alkalommal 2022. április 30-ig
teszi közzé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 77/C. §-sal egészül ki:
„77/C. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú
melléklet 5. sora szerinti egészségügyi szolgáltató a 34. számú melléklet szerinti fix díjra 2022. január 1-jétől
jogosult.”
2. §		
Az R. 34. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) a következő 11/T. és 11/U. §-sal egészül ki:
„11/T. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak
2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől,
de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény
(bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
11/U. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak
2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől,
de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény
(bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.”
4. §

(1) A Kr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 34. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A
1

5

B
Szolgáltató neve

K341

Ótemplomi Szeretetszolgálat

C
Havi fix díj
(ezer Ft)]

780,6
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2. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
A Kr. 1. melléklete a következő 2.74. ponttal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„2.74. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta”

3. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 150. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

150. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Budapest

2. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 155. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

155. Országos Mozgásszervi Intézet

Budapest

3. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

163. Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Pécs

4. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 168. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

168. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

5. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

182. Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

Budapest

6. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 229. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

229. Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet

Orosháza
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7. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 280–282. sorral egészül ki:

1.

(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

280. Ótemplomi Szeretetszolgálat

Szarvas

281.

Szaplonczay Manó Marcali Kórház

Marcali

282.

Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ

Budapest

8. Hatályát veszti a Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 103., 146., 156. és 206. sora.

A Kormány 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő
egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (IIII. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló
89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A háziorvosi szolgáltató jogosult a számára az országos tisztifőorvos által a Hivatalos Értesítőben legalább
az alapellátási tevékenység megkezdését megelőző 7 naptári nappal korábban közzétett, országosan vagy adott
területre, szabad- vagy munkaszüneti napra az ellátandók körének meghatározásával elrendelt alapellátási
tevékenység után a következők szerinti támogatásra:
a) teljes napra 80 000 forint,
b) fél napra 40 000 forint,
azzal, hogy a háziorvosi szolgáltató az adott szabad- vagy munkaszüneti napon beadott legalább 10 oltás esetében
a teljes napra vonatkozó összegre, 10 oltásnál kevesebb beadása esetén a fél napra járó összegre jogosult.”
3. §		
A Kr. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult a rendelési időn túli és a hétvégi
időszakra eső, az országos tisztifőorvos által elrendelt oltási tevékenység elvégzése után járó, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139–143. §-a szerint számított, szociális hozzájárulási adóval növelt
támogatásra. Ha az oltási tevékenységet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
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96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti személyes közreműködő útján látja el, az oltási
tevékenységért igényelhető támogatás nem lehet több, mint a saját alkalmazottra igényelhető összeg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
a NEAK részére, a NEAK által meghatározott módon nyújtja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan,
legkésőbb az elrendelt oltási tevékenységet követő hónap végéig.
(3) Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.
(4) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára a rendelési időn túli és a hétvégi időszakra
eső elrendelt oltási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Összevont
szakellátás jogcímen belül a „Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső oltási
tevékenységének fedezete” című előirányzat szolgál. A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja
a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére.
(5) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles
az ellátást végző egészségügyi dolgozó díjazására fordítani.
(6) Az egészségügyi ágazati szabályok hatálya alá tartozó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
az (1) bekezdésben foglalt tevékenységre nem igényelhet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti bértámogatást.”
4. §		
A Kr. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő
egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel
megállapított 1. § (1) bekezdése és 1/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetésére az érintett egészségügyi
szolgáltató először a 2022. január havi oltási tevékenysége után jogosult. A támogatás kifizetésére első alkalommal
2022. március hónapban, azt követően pedig az elrendelt oltási tevékenység által érintett hónapot követő második
hónapban kerül sor, az 1. § (4) bekezdésében és az 1/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”
5. §		
A Kr. 1. § (2) bekezdésében a „NEAK részére” szövegrész helyébe a „Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(a továbbiakban: NEAK) részére” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2022. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás

119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás

103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv
által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység
támogatása
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

7 300,0
649,3
13 106,2
772,5
245 370,0

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás
Védőnői ellátás

221,8
24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat
2.

2 317,1

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

96,3
27 250,0

Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás
3.

Fogászati ellátás összesen

4.

Otthoni szakápolás

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6.

Művesekezelés

42 494,1
39 379,2
81 873,3
6 480,8
9 970,2
27 771,1

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának
támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének
fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása

3 911,3
55,0
1 250,0
20,0
605 992,1
3 830,1
15 787,3
320,8

7.

Célelőirányzatok összesen

8.

Mentés

631 166,6
45 560,5

9.

Laboratóriumi ellátás

24 266,1
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Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

199 757,8

Kódkarbantartás

4 915,9

Népegészségügy fejlesztése

2 717,5

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete

3 000,0

Működési költségelőleg

2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás

7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás

4 800,0

Fekvőbeteg-szakellátás

661 575,9

aktív fekvőbeteg-szakellátás

558 477,5

krónikus fekvőbeteg-szakellátás

87 573,1

fogvatartottak egészségügyi ellátása

1 927,6

várólista csökkentés

13 597,7

Extrafinanszírozás

1 000,0

Speciális finanszírozású szakellátás

49 514,9

Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra
eső oltási tevékenységének fedezete
10.

Összevont szakellátás összesen

12.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

14.

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

ÖSSZESEN

560,0
937 633,6
10 281,1
119 659,8
2 167 283,1
”

A Kormány 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti
fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi
IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, továbbá a víziközlekedésről szóló
2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek
személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi
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rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet), valamint az utazó munkavállalókra és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó jogszabályok
hatálya alá tartozó tevékenységet végző
a) jármű személyzetére (a továbbiakban: gépjárművezető),
b) járművet üzembentartó vállalkozásra (a továbbiakban: üzembentartó),
c) közúti vagy telephelyi ellenőrzést végző hatóságra (a továbbiakban: ellenőrző szerv) és ennek jogkörében eljáró
személyre (a továbbiakban: ellenőr), valamint
d) utazó munkavállalókra
terjed ki.”
2. §		
Az R1. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közös ellenőrzés során a bírságot az eljárást lefolytató szerv szabja ki.”
3. §		
Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közúti ellenőrzés az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az AETR Megállapodásban,
az utazó munkavállalókra, a kabotázstevékenységre és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó
jogszabályokban, továbbá a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak megtartásának
ellenőrzésére terjed ki, így különösen
a) a gépjárművezetők azonosítására, létszámára,
b) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az AETR Megállapodásban a menetíróra és annak
üzemeltetésére előírt feltételek megtartására,
c) az adatrögzítő lapok, valamint a gépjárművezetői kártya meglétére és használatára,
d) a menetíró által rögzített vezetési és pihenőidők, továbbá szünetek tartamára,
e) a gépjárművezetők kiküldetésére,
f ) az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban a menetíró készülékkel és a kapcsolódó adatrögzítő
készülékkel ellenőrizhető meghatározott előírások megtartásának ellenőrzésére és
g) a kabotázstevékenységre.”
4. §		
Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A közlekedésért felelős miniszter szervezésében – az ellenőrző szervekkel történő egyeztetés alapján és
részvételükkel – évente legalább hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzést kell tartani az 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltak megtartásának ellenőrzésére. Az összehangolt közúti ellenőrzéseket a szomszédos államokkal
egyeztetett időszakban kell végrehajtani. A közlekedésért felelős miniszter évente hat alkalommal összehangolt,
az üzembentartó telephelyén végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: telephelyi ellenőrzés) rendel el,
amelyeket a magas kockázatú vállalkozások telephelyein kell elvégezni, és az ellenőrzés során tett megállapításokról
jelentést kell készíteni. Az ellenőrzésekbe a vámhatóság, a rendőrség, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság is
bevonható.”
5. §		
Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A telephelyi ellenőrzés az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az utazó munkavállalókra
vonatkozó jogszabályokban, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak
megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen
a) a munkaügyi adatok nyilvántartásai közül a gépjárművezető vezetési és pihenőidejére vonatkozó adatokra,
b) a menetíró hitelesítési dokumentumainak nyilvántartására,
c) a felhasznált adatrögzítő lapok meglétére, ezek megfelelő tárolására,
d) az üzembentartó által végzett ellenőrzések dokumentumaira, az ellenőrzés alapján tett intézkedésekre és ezek
hatásaira,
e) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében a szállítási vállalkozás (üzembentartó) részére
meghatározott kötelezettségek megtartásának ellenőrzésére,
f ) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottakra és
g) az utazó munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások megtartásának ellenőrzésére.”
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6. §		
Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A közlekedésért felelős miniszter minden naptári év negyedik negyedévében a következő évre szólóan
elkészíti az éves közúti és telephelyi ellenőrzési tervet, amelyben az ellenőrző szervek közötti koordinációs
feladatkörében gondoskodik arról, hogy az ellenőrző szervek által végzett közúti és telephelyi ellenőrzések éves
száma elérje az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járművek száma, valamint
az éves munkanapok szorzataként számított összes munkanapok számának 3%-át.
(1a) A közúti ellenőrzés során a járművezető kapcsolatba léphet a központi irodával, a szakmai irányítóval vagy
bármely más személlyel vagy szervezettel a jármű fedélzetéről hiányzó bizonyítékoknak a közúti ellenőrzés
időtartama alatt történő rendelkezésre bocsátása érdekében.
(2) Az éves közúti és telephelyi ellenőrzési terv meghatározásakor – a 3. §-ban foglalt ellenőrzési feladatkörök
figyelembevételével – gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzött munkanapok
a) legalább 30%-át közúti ellenőrzés keretében,
b) legalább 50%-át telephelyi ellenőrzés keretében, és
c) a menetíró készülék rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök feltárása érdekében az ellenőrzés alá vont
járművek legalább 10%-át
ellenőrizzék.”
7. §		
Az R1. 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A közlekedésért felelős miniszter az ellenőrző szervektől kapott adatok alapján országos összesített ellenőrzési
adatnyilvántartást készít, amelyből az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében és az utazó
munkavállalókra vonatkozó jogszabályokban meghatározott és a harmadik országokból származó járműveken
lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatszolgáltatást kétévente megküldi az Európai Bizottságnak.”
8. §		
Az R1. 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Más tagállam által az utazó munkavállalókra és a közúti szállítás kiküldetési előírásaira vonatkozó előírásokkal
összefüggésben, valamint az 561/2006/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján igényelt adatokat
a megkeresés beérkezésétől számított 25 munkanapon belül kell átadni. Sürgős esetben a nyilvántartásokból vagy
a kockázatértékelő rendszerekből egyszerűen kinyerhető adatok igénylése esetén a közúti gépjármű-közlekedési
hatóság a megkereső tagállamnak 3 munkanapon belül átadja a kért adatot. Ha a megkeresés indokolása nem
kielégítő, erről a közúti gépjármű-közlekedési hatóság 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot.
Ha a megkereső tagállam nem ad részletesebben megindokolt megkeresést, a megkeresés visszautasítható.
Ha a megkeresésben foglaltak teljesítése akadályba ütközik, vagy ellenőrzést, szemlét vagy vizsgálatot kell
lefolytatni, erről a közúti gépjármű-közlekedési hatóság 10 munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot,
a megkeresésben kért adat szolgáltatására vonatkozó akadály vagy a teljesítésképtelenség okának megjelölésével.
A közúti gépjármű-közlekedési hatóság együttműködik a megkereső tagállammal a megkeresésben foglaltak
teljesítése érdekében.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott információcserét a megkereső és a közúti gépjármű-közlekedési hatóság
a belső piaci információs rendszeren keresztül hajtja végre.”
9. §		
Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közúti áru- és személyszállítást végző vállalkozásokat az ellenőrzések eredménye alapján – az elkövetett
jogsértések relatív számán és súlyosságán alapuló kockázatértékelő rendszer alkalmazásával – az ellenőrző
szervek közösen, évente értékelik. Az értékelés eredményének figyelembevételével célzott módon kell telephelyi
ellenőrzést végezni az olyan üzembentartónál, akinek egy vagy több járművezetője az utazó munkavállalókra
vonatkozó jogszabályokban foglalt, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 165/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait rendszeresen vagy súlyosan megsérti. A célzott közúti ellenőrzések
elősegítése érdekében a kockázatértékelő rendszerben lévő adatoknak az ellenőrzés időpontjában elérhetőnek
kell lennie az összes ellenőrző hatóság számára. A közlekedésért felelős miniszter a kockázatértékelő rendszer
adatait az interoperábilis nemzeti elektronikus nyilvántartásokon keresztül közvetlenül hozzáférhetővé teszi más
tagállamok illetékes hatóságai számára.”
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(1) Az R1. 21. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK
irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 6. cikke.”
(2) Az R1. 21. § (2) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
e) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló
1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i
613/2012/EU bizottsági rendelet és
f ) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási
ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti
és tanácsi rendelet, 2. cikk 6. pontjának”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. §		
Az R1.
a)
3. § (1) bekezdésében az „az AETR Megállapodásban” szövegrész helyébe az „az AETR Megállapodásban,
az utazó munkavállalókra, a közúti szállítás kiküldetési előírásaira és a kabotázstevékenységre vonatkozó
jogszabályokban,” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint a 11. § szerinti esetben a vámhatóság” szöveg,
c)
4. § (4) bekezdésében a „megkülönböztetést alkalmazni” szövegrész helyébe a „megkülönböztetést
alkalmazni, különösen” szöveg,
d)
4. § (4) bekezdés e) pontjában, a 4. § (6) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, az 5. § (3) bekezdésében,
az 5. § (4) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, a 12. § (3) bekezdésében
a „tachográf” szövegrész helyébe a „menetíró” szöveg,
e)
4. § (5) és (6) bekezdésében az „A. részében” szövegrész helyébe az „I. részében” szöveg,
f)
12. § (2) és (3) bekezdésében a „B. részében” szövegrész helyébe a „II. részében” szöveg,
g)
15. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 15. § (6) bekezdés c) pontjában a „tachográf kivitele szerint
(analóg vagy digitális)” szövegrész helyébe a „menetíró kivitele szerint” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
3. § (4) bekezdésében az „– az érintett ellenőrző szerveket felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és
személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően –” szövegrész,
b)
15. § (8) bekezdésében az „– a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális előírás alapján végzett
közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott tartalommal és
részletezéssel –” szövegrész,
c)
18. § (2) bekezdése.
13. §		
Az R1.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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2. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„31. a belső piaci információs rendszer keretében a járművezetők kiküldetésével összefüggő, a közlekedési
hatóságot érintő, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról
és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott, a tagállamot terhelő jelentéstételi, tájékoztatási, valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti
igazgatási együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási kötelezettség teljesítése”
(során.)
15. §

(1) Az R2. 8. § (2) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)
„21. a hajós és tengerész szolgálati könyv nyilvántartásával,
22. a szimulátorok jóváhagyásával”
(kapcsolatos ügyekben.)
(2) Az R2. 8. § (4) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el)
„26. a hajós és tengerész szolgálati könyv ellenőrzésével,”
(kapcsolatos eljárásokban.)

16. §		
Az R2. 26. § (4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„m) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

3. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:)
„a) végzi az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek hajós és tengerész szolgálati könyvének kibocsátását,
a szolgálati könyvekbe bejegyzett szolgálati idők és utak igazolását, a hajózási képesítések és egészségi alkalmasság
adatok szolgálati könyvbe történő bejegyzését, továbbá az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek,
a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását és
a hajózási képesítő okmányok kiállítását.”
18. §		
Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK
és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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4. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
20. §

(1) Az 1. alcím a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak
a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek
a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 6. cikkének való
megfelelést szolgálja.
(2) A 2. és 3. alcím a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

21. §		
Az 1. alcím
1.
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
2.
a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
3.
a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló
1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i
613/2012/EU bizottsági rendelet,
4.
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
5.
az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti
fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A közúti és a telephelyi ellenőrzések során alkalmazandó vizsgálati célok

I. RÉSZ
KÖZÚTI ELLENŐRZÉSEK
A közúti ellenőrzések során a következőket kell vizsgálni:
1.
a)
napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők, továbbá
b)
a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 165/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 36. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően a járművön kell tartani,
c)
az a) alpont szerinti időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok,
d)
a 2. mellékletben foglalt eszközzel a menetíró memóriájában tárolt adatok vagy
e)
a kinyomaton szereplő d) alpont szerinti adatok;
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2.

3.
4.

5.

6.
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a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időszakra
vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal
minden olyan, egy percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek
esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát;
a jármű által elért, a menetíró által rögzített pillanatnyi sebességek, legfeljebb a jármű megelőző 24 órai
használatára vonatkozóan;
a menetíró helyes működése (a készülékkel vagy a járművezető kártyájával vagy az adatrögzítő lapokkal
történt esetleges visszaélés megállapítása) vagy az 561/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében
felsorolt dokumentumok megléte a járművön;
a járművekbe szerelt menetíró készülékek, amelyek ellenőrzésének célja olyan berendezés beszerelésének és
használatának felderítése, amelyet adatok megsemmisítése, elrejtése, manipulálása, módosítása, a menetíró
készülék alkotórészei közötti elektronikus adatcsere zavarása vagy az adatok azok titkosítását megelőzően ily
módon történő blokkolása vagy módosítása céljából alkalmaznak;
60 órás meghosszabbított maximális heti munkaidő vagy egyéb heti munkaidő, ha a technológia lehetővé
teszi ennek tényleges ellenőrzését.

II. RÉSZ
TELEPHELYI ELLENŐRZÉSEK
Az üzembentartó telephelyén végzett ellenőrzések az I. rész elemein túl a következő elemekre terjednek ki:
1.
a heti pihenők és e pihenőidők közötti vezetési idők betartása;
2.
a két hétre összesen engedélyezett vezetési idők betartása;
3.
az adatrögzítő lapok, a járműegység és a járművezető kártyájának adatai, továbbá kinyomatok, valamint
az üzembentartó által a digitális menetíróról letöltött adatok;
4.
a maximális heti átlagos munkaidőre, a szünetekre és az éjszakai munkavégzésre vonatkozó
követelményeknek való megfelelés és
5.
a vállalkozások kötelezettségeinek betartása a járművezetők szállásdíjának kifizetését és a járművezetők
munkájának megszervezését illetően, az 561/2006/EK rendelet 8. cikk (8) és (8a) bekezdésével összhangban.”

2. melléklet a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az ellenőrző szervek által egységesen alkalmazott ellenőrző eszközök
Az e rendelet hatálya alá tartozó közúti és telephelyi ellenőrzést végző ellenőrnek rendelkeznie kell a következő
eszközökkel:
1.
a jármű fedélzeti egységéről és a digitális menetíró gépjárművezetői kártyájáról adatok letöltésére,
leolvasására, elemzésére és a megállapított tények elemzése céljából egy központi adatbázisba való
elküldésére alkalmas berendezés;
2.
a menetírók adatrögzítő lapjainak ellenőrzésére szolgáló berendezés;
3.
kifejezetten az elemzésre alkalmas berendezés a megfelelő szoftverrel az adatokhoz rendelt digitális
aláírás ellenőrzéséhez és hitelességének igazolásához, valamint kifejezetten az elemzésre alkalmas szoftver
a járművek részletes sebességprofiljának meghatározásához a menetíró készülék ellenőrzése előtt.”
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A Kormány 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs
célú módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés c)–g), i)–j), l), o)–p) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó
biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet] 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvet vagy a 2019/520/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett
gépjárművel követték el, a jogszabályban meghatározott tájékoztató levélben kell felhívni a gépjármű üzemben
tartójának figyelmét, hogy 15 napon belül terjeszthet elő bizonyítási indítványt, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában
meghatározott kimentés lehetőségével, amelyhez csatolni kell a válasznyomtatványt is.”
(2) A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt
1. a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, és
2. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i
(EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 118/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról,
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autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet), valamint
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) alapján mentességre jogosultak
(a továbbiakban együtt: mentességre jogosult) az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében
használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett
össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, valamint a megengedett legnagyobb tengelycsoportterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi
nyilvántartás) felvenni kért járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, továbbá az ezzel
kapcsolatos változásokat kérelemre – az (1a) és a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a közlekedési igazgatási
hatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba.
(1a) A mentességi nyilvántartásba felvenni kért járműveknek az (1) bekezdésben meghatározott adatait és az ezzel
kapcsolatos változásokat
a) a Nyilvántartó jegyzi be a mentességi nyilvántartásba
aa) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművei, valamint az egyéb, nemzetközi
szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárművek,
ab) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó az útdíjköteles elemi útszakasz üzemeltetői feladata
ellátása érdekében az üzemeltető társaság vagy az általa üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság
által üzemeltetett gépjárművek, továbbá üzemeltetésbe nem adott országos közút esetében az országos közút
kezelésére a miniszter által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemeltetett,
valamint a téli időszakban az országos közút kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének
cégjegyzésre jogosult képviselője által igazoltan a téli úttisztítási, síkosságmentesítési feladatokat végző
gépjárművek,
ac) a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott, díjellenőrzést végző gépjárművek,
ad) az útdíjszedőnek az útdíjszedői feladatait ellátó gépjárművei,
ae) a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút kezelésére létrehozott
szervezetnek az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjárművek – ha az a két érintett
ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja –,
af ) az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt
szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek,
ag) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben álló vállalkozó által üzemben tartott,
kezelői feladatokat ellátó jármű
esetében;
b) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba
ba) a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy
elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó
egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi
egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművei,
bb) a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek,
bc) ha a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, a káresetek felszámolásához a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv által igénybe vett gépjárművek
esetében;
c) a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve jegyzi be a mentességi nyilvántartásba
a kárelhárítás vagy kármegelőzés időtartamára az abban részt vevő gépjárművek esetében, ha azok a kárelhárítást
vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, és a forgalmi rendszámuk a kárelhárítást megelőzően a közút kezelője
vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került, vagy forgalmi
rendszámukat és a kárelhárítás vagy kármegelőzés várható időtartamát a rendőrség általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerve a NÚSZ Zrt.-nek és a közlekedési igazgatási hatóságnak a kárelhárítás megkezdését
megelőzően vagy legkésőbb az azt követő második munkanapon bejelenti.”
(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 120/G. §-sal egészül ki:
„120/G. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) módosított
118/A. §-át a Módr.3. hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
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4. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
118/A. § (2a) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési igazgatási hatóság” szöveg,
b)
118/A. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés
ügyében eljáró hatóság” szöveg,
c)
118/A. § (4) bekezdésében az „a GKM rendelet” szövegrész helyébe az „a Díjrendelet” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdésében az „a miniszteri rendelet 14. §
(1) bekezdés f ) pontjában meghatározott járművekre vonatkozó üzemben tartói adatokat a járműnyilvántartás
adatai” szövegrész.

4. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. Országos Vasúti Szabályzat: az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.)
KHVM rendelet, a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról
szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet és a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló
103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet.”
7. §		
A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 8/D. §-sal egészül ki:
„8/D. § Ha van hatályos vasúti műszaki előírás az engedélykérelem tárgyát képező műszaki megoldásra
vonatkozóan, a vasúti közlekedési hatóság az ügyfél kérelmére az Országos Vasúti Szabályzatot a vasúti műszaki
előírásban foglalt eltérésekkel alkalmazza.”
8. §		
A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 7.)
megállapított 2. § 9. pontját és 8/D. §-át a Módr. 7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet] 8. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az útdíjszedő területi nyilatkozatot készít, amelyben rögzíti azokat a területeket, amelyekre a díjszedési
jogosultsága kiterjed, valamint megnevezi az alkalmazható technológiákat és azokat a pénzügyi feltételeket,
amelyek teljesítésével az általa üzemeltetett UD rendszerhez az útdíjszolgáltató – ide nem értve az egyetemes
útdíjszolgáltatót – csatlakozhat. A területi nyilatkozat nem írhat elő olyan műszaki megoldásokat vagy egyéb
olyan eljárásokat, amelyek akadályozzák az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról
és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló,
2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott átjárhatóságot.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények sérelme nélkül a területi nyilatkozatban
az EETS szolgáltatónak nem minősülő útdíjszolgáltató számára a szolgáltatás és az ellátás biztonságával összefüggő
egyéb feltételek is előírhatóak.”
(2) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:)
„a) az útdíjszolgáltatóval, valamint az EETS szolgáltatókkal szemben támasztott – jogszabályban meghatározott –
megkülönböztetéstől mentes követelmények,”
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(3) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés
a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(A területi nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:)
„g) alapvető kereskedelmi feltételek (különösen a szolgáltatási szintre vonatkozó követelmények, a felek között
alkalmazandó díjak, a csatlakozási eljárás költségei, az útdíjszedő által kérhető pénzügyi garanciák),
h) a szerződéskötés és a műszaki csatlakozás alapvető feltételei,
i) a hatáskörrel rendelkező egyeztető szerv megnevezése, valamint
j) az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatók részére fizetendő díjazás meghatározásának módja.”
(4) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A területi nyilatkozatnak tartalmaznia kell az egyetemes útdíjszolgáltató – jogszabályban meghatározott –
azon feladat- és felelősségi köreit, amelyek kizárólag az egyetemes útdíjszolgáltatót terhelik, valamint e feladatok
ellátásának díjazását.”
(5) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A területi nyilatkozatra az általános szerződési feltételekre irányadó jogszabályi rendelkezéseket is megfelelően
alkalmazni kell. A területi nyilatkozatot, továbbá annak valamennyi módosítását azok tervezett hatálybalépését
megelőzően az útdíjszedő a felügyeleti szervnek jóváhagyásra benyújtja. Ha a felügyeleti szerv a területi nyilatkozat
vagy a területi nyilatkozat módosításának benyújtását követő 15 napon belül nem nyilatkozik, jóváhagyását
megadottnak kell tekinteni.”
(6) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az EETS szolgáltató az útdíjszedő üzemszünetét követően az útdíjbevallás küldési feltételeinek megfelelően
teljesít útdíjbevallást az üzemszünettel érintett időszak vonatkozásában, azt az útdíjszedő köteles befogadni, és
az útdíjat a bevallás alapján kivetni.”
(7) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magyarországi székhellyel rendelkező EETS szolgáltatót a nyilvántartásba vétel iránti kérelemének hiánytalan
benyújtását követő 180 napon belül a felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi, amennyiben az alábbi feltételeknek
eleget tesz:
a) rendelkezik az útdíjszedővel kötött hatályos szerződéssel, valamint
b) üzleti jó hírnévvel rendelkezik.”
(8) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az EETS szolgáltató biztosítja, hogy
a) szolgáltatása a nyilvántartásba vételét követő 36 hónapon belül legalább négy EETS területet lefedjen, továbbá
az EETS területet érintő változás esetén, vagy ha a lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon
belül helyreállítja,
b) szolgáltatása az első szerződés megkötését követő 24 hónapon belül lefedje a teljes EETS szolgáltatásba
bevont valamennyi magyarországi útszakaszt (EETS terület), továbbá az EETS területet érintő változás esetén, vagy
ha a lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon belül helyreállítja, kivéve, ha az útdíjszedő
nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy megkülönböztetésmentesen nyújt EETS-t valamennyi érintett
EETS területen.
(2a) Ha a Magyarországon nyilvántartásba vett EETS szolgáltató a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott
határidőt elmulasztja, a felügyeleti szerv észszerű határidő tűzésével felhívja a lefedettség helyreállítására.
A felügyeleti szerv a felhívásában meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén felügyeleti eljárást indít.
(2b) A Magyarországon nyilvántartásba vett EETS szolgáltató biztosítja, hogy szolgáltatása mindenkor lefedje
az összes EETS területet, amelynek lefedésére szerződéses kötelezettséget vállalt. Ha az EETS szolgáltató
ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a felügyeleti szerv észszerű határidő tűzésével felhívja a lefedettség
helyreállítására. A felügyeleti szerv a felhívásban meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén felügyeleti
eljárást indít. Ha az EETS szolgáltató az útdíjszedő mulasztására visszavezethető okból nem tudja fenntartani egy
EETS terület lefedettségét, az útdíjszedő észszerű határidőn belül megteszi a szükséges intézkedéseket a lefedettség
helyreállítása érdekében.”
(9) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az EETS szolgáltatót teljes körű felelősség terheli az általa üzemeltetett informatikai és pénzügyi
szolgáltatásért. E felelőssége alapján gondoskodik olyan eljárások kidolgozásáról, amelyek lehetővé teszik
az üzemszünet azonnali észlelését és biztosítják a szolgáltatás tartós kiesésének kizárását.
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(2) AZ EETS szolgáltató kizárólag olyan fedélzeti eszközt helyezhet üzembe a saját rendszerében, amely alkalmas
az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás támogatására. Az EETS szolgáltató folyamatosan
ellenőrzi a műholdnavigációs és helymeghatározó adatok rendelkezésre állását, és olyan körülmény fennállása
esetén, amely az EETS szolgáltatás ellátását veszélyezteti, haladéktalanul tájékoztatja az útdíjszedőt.
(3) Az EETS szolgáltató kizárólag olyan fedélzeti eszközt bocsáthat ügyfelei rendelkezésére, amelynek
az üzemeltetéshez szükséges tájékoztatást átadta az ügyfelének. Az EETS szolgáltató felelőssége, hogy az ügyfele
által a fedélzeti eszközön keresztül meghatározott gépjármű osztályozási paraméterek az útdíjbevallásban
az ügyfele által meghatározott módon kerüljenek benyújtásra.
(4) Az EETS szolgáltató biztosítja, hogy ügyfelei a számlájukon vagy más felületen megismerhessék
az EETS szolgáltató által bevallott úthasználatot, annak időpontját, annak az útdíjszedő által meghatározott
összegét és a meghatározás során figyelembe vett paramétereket. E körben tájékoztatást ad a be nem vallott
úthasználatról is, megjelölve a bevallás elmaradásának okát.
(5) Az EETS szolgáltató a honlapján közzéteszi a szolgáltatásával lefedett EETS területet, az azzal kapcsolatos
változásokat, EETS politikáját, valamint EETS stratégiáját, amelyet évente felülvizsgál.”
(10) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az útdíjszolgáltató az útdíjszedő által a (2) bekezdés alapján megállapított elszámolási időszakra kivetett
útdíjat az erre vonatkozó számla kiállítását követő 8 napon belül megfizeti az útdíjszedő részére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott útdíjat az útdíjszedő az útdíjköteles elemi útszakaszoknak a 15. § alapján
megállapított biztosíték összege alapján meghatározott időtartamú elszámolási időszakban történő használatára
vonatkozó bevallás alapján veti ki.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az egyetemes útdíjszolgáltató az útdíjszedő által a tárgyhónapra vonatkozóan
kivetett útdíjat a tárgyhónapot követő hónapban fizeti meg az útdíjszedő részére oly módon, hogy a megfizetett
útdíj az útdíjszedő számláján legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig jóváírásra kerüljön.
(4) A (3) bekezdés szerinti útdíj kivetésére az útdíjszedő részéről az útdíjköteles elemi útszakaszok tárgyhónapban
történő használatára vonatkozó bevallás figyelembevételével kerül sor.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott bevallások alapján az egyetemes útdíjszolgáltató a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig az útdíjszedővel elszámol.”
(11) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik az útdíjszolgáltató azon jogát, hogy a biztosíték magasabb összegben
történő megállapítását kezdeményezze a 14. § (2) bekezdésében meghatározott elszámolási időszak hosszabb
időtartamban történő meghatározása érdekében.”
(12) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet a 28. §-át követően a következő 16. alcímmel egészül ki:

„16. Az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetése, a felek
közötti elszámolás
29. § (1) Az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetésének, valamint
a felek közötti elszámolás szabályait – az ebben az alcímben foglaltak figyelembevételével – az egyetemes
útdíjszolgáltató az általános szerződési feltételeiben állapítja meg.
(2) A szerződés megszüntetése esetén a szerződött díjfizető által az egyenlegére előre megfizetett,
de az útdíjszedő által nem kivetett összeget az egyetemes útdíjszolgáltató – a (3)–(5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – visszatéríti.
(3) Visszatérítésnek a befizetést igazoló számla bemutatása ellenében van helye annak a részére, akinek részére
a számlát kiállították, vagy akire a követelést engedményezték, vagy aki az előbbiek jogutódja, illetve örököse.
(4) A visszatérítés ügyintézési díj ellenében kérhető, amelynek összege a szerződött díjfizető által az egyenlegére
előre megfizetett, de az útdíjszedő által nem kivetett összeg 1,9%-a, de legalább 15 000 Ft.
(5) Visszatérítésnek a szerződött díjfizető által az egyenlegére történő megfizetéstől számított 5 éven belül
van helye.”
(13) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az útdíjból, valamint az útdíj megfizetésének elmaradása esetén fizetett bírságból származó bevételek
felhasználására vonatkozó adatokat a díjpolitikai célok finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzat kezelője
a Társadalmi Egyeztető Szervezet felhívására megküldi a Társadalmi Egyeztető Szervezet részére.”
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(14) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
29. §-át az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető között a Módr. hatálybalépését megelőzően létrejött
szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a felek között más módon – a Módr. hatálybalépését megelőzően –
létrejött elszámolást e rendelkezések nem érintik.”
(15) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„5. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(16) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
1. az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló, 2009. október 6-i
2009/750/EK bizottsági határozat,
2. a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak
kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre
vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet,
3. az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS területi
nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági rendszerelemekre
vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 28-i
(EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
10. §		
A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „az Állami Autópálya Kezelő” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében a „tárgyhónap” szövegrész helyébe a „tárgyhónapot követő hónap” szöveg,
c)
6. §-ában a „feljogosított” szövegrész helyébe a „kijelölt” szöveg,
d)
32. § (2) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „három”, a „harminc” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
e)
45. § (5) bekezdésében a „tájékoztatást” szövegrész helyébe a „megküldött adatokat” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet
a)
10. § (1a) bekezdése,
b)
21. § (2) bekezdése,
c)
43. § (1) bekezdés a) pontjában az „az útdíjszolgáltatót” szövegrész,
d)
45. § (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 9. § (12) és (14) bekezdése 2023. február 1-jén lép hatályba.
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(1) Ez a rendelet
1.
a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló,
2004. április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2.
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/413 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, valamint
3.
az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i
(EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
1.
a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak
kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre
vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
2.
az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről,
az EETS területi nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági
rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. november 28-i (EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.12. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Alagutak biztonsági minimumkövetelményei
Infrastrukturális intézkedések)
„2.12. Tájékoztató és közúti jelzések
2.12.1. Az alagút használói számára minden biztonsági létesítményt meghatározott jelzéssel kell ellátni.
Az alagutakban alkalmazandó jelzéseket és jelzőtáblákat a 3. melléklet tartalmazza.
2.12.2. Az e rendelet hatálya alá tartozó alagutak esetében a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki
követelményeiről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott alapméretnél
kisebb méretű világító jelzőtáblák is alkalmazhatóak, azzal, hogy a világító jelzőtábla miniszteri rendelet alapján
meghatározott alapmérete 600 mm-nél kisebb nem lehet.”
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A Kormány 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés
c) pontjában,
az 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és g) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,
az 1. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.
(XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az 1. melléklet 1.1.33., 1.1.66., 1.2.68., 1.2.77., 1.2.101., 1.3.134., 2.1.12., 2.1.34., 2.1.62., 2.1.113., 2.1.125–2.1.127.,
3.2.7., 3.2.8., 3.2.10. és 3.2.17. pontjában meghatározott beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető
– az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §
(2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárási forma alkalmazása mellett.”
(2) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány az 1. melléklet 2.1.90. pontjában meghatározott beruházás esetén a 2. melléklet 9. és 10. pontja
szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.”
(3) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Az 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggésben)
„d) indult építésügyi hatósági ügyekben nem kell az Országos Építészeti Tervtanács véleményét beszerezni.”
(4) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet a következő 5/C. és 5/D. §-sal egészül ki:
„5/C. § (1) Az 1. melléklet 3.3.9. pontjában meghatározott beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest VIII. kerület, belterület 38818/28, 38818/45, 38818/46 helyrajzi számú ingatlanokon a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum megközelítését szolgáló út létesíthető.
(2) A hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK az (1) bekezdésben meghatározott beruházás sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezései nem alkalmazhatók.
5/D. § (1) Az 1. melléklet 3.1.16. pontjában meghatározott beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest XI. kerület, belterület 4042/91 helyrajzi számú ingatlanon villamosközlekedést szolgáló épület
elhelyezhető.
(2) A hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK az (1) bekezdésben meghatározott beruházás sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezései nem alkalmazhatók.”
(5) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.)
megállapított 1. § (6) és (8) bekezdését, 3. § d) pontját, 5/C–5/D. §-át és 1. mellékletét a Módr11. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
(6) A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §		
A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5/B. § (2) bekezdésében a „Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK)” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 68/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez
1. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.144–1.2.148. alpontokkal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.144. Nyíregyháza északi elkerülő út megvalósítása.
1.2.145. 39. számú főút Encs és Tiszanagyfalu közötti szakaszának megvalósítása új Tisza-híddal.
1.2.146. Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő út megvalósítása.
1.2.147. Kiskunlacháza északi elkerülő út megvalósítása.
1.2.148. Debrecen keleti elkerülő út megvalósítása.”
2. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.67. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Mellékutak)
„1.3.67. A 8526. jelű összekötő út Kópháza–Fertőrákos közötti szakasz fejlesztése, kerékpárút megvalósításával.”
3. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.133–1.3.136. alpontokkal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Mellékutak)
„1.3.133. Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő
közúti infrastruktúra-fejlesztések.
1.3.134. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése
és kivitelezése.
1.3.135. Debrecen, 4814. jelű út Vágóhíd utcai vasúti felüljáró és a Vágóhíd utca 2×2 sávos kapacitásbővítése.
1.3.136. 1133. jelű út felújítása és Piliscsaba nyugati (1133 jelű út – 10. számú főút között) elkerülő út megvalósítása.”
4. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.4. pontja a következő 1.4.103–1.4.104. alpontokkal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások)
„1.4.103. Újkígyós, 4431–4432. jelű úti csomópont átépítése.
1.4.104. Gyula, 44. számú főút – 4431. jelű úti csomópont átépítése.”
5. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.5. pontja a következő 1.5.27. alponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Hidak)
„1.5.27. Olcsva–Olcsvaapáti között új Szamos-híd megvalósítása.”
6. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.273–1.8.274. alpontokkal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Kerékpárutak)
„1.8.273. Hódmezővásárhely – külterületi kerékpárutak fejlesztése.
1.8.274. Cegléd–Csemő kerékpárút fejlesztése.”
7. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.7. A 80. számú vasútvonal, Rákos–Hatvan szakasz rekonstrukciója.”
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8. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.12. A 25. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Zalaegerszeg szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.”
9. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.62. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.62. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.”
10. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.123. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.123. Budapest, külső körvasúti megállóhelyek (Pestújhely, Újpalota, Rákosfalva, Rákosszentmihály), valamint
Albertfalva (40a) megállóhely kiépítése, fejlesztése.”
11. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1. pontja a következő 2.1.124–2.1.132. alpontokkal egészül ki:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.124. A gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztése.
2.1.125. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése
és kivitelezése.
2.1.126. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk keresztmetszet kiváltása, villamosítás
és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül II. ütem Balatonfüred–Tapolca–Keszthely/Ukk
vonalszakaszok korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.127. A 80. számú vasútvonal, Hatvan–Füzesabony szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.
2.1.128. A 80. számú vasútvonal, Füzesabony–Mezőzombor szakasz rekonstrukciója.
2.1.129. A 100c. számú vasútvonal, Mezőzombor–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.
2.1.130. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő–Zalaegerszeg szakasz korszerűsítése.
2.1.131. A 25. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Boba szakasz korszerűsítése.
2.1.132. A 352. számú vasútvonal, Tapolca–Zalahaláp szakasz forgalomba helyezése.”
12. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.2.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Városi közlekedési projektek
Átszállókapcsolatok)
„3.2.13. Zalaegerszegi vasút- és autóbusz-állomások felújítása a NIF Zrt. mint építtető megvalósításában.”
13. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.2. pontja a következő 3.2.22. alponttal egészül ki:
(Városi közlekedési projektek
Átszállókapcsolatok)
„3.2.22. A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek
elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek (P+R, B+R) fejlesztése.”
14. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.3. pontja a következő 3.3.9. alponttal egészül ki:
(Városi Közlekedési projektek
Egyéb létesítmények)
„3.3.9. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megközelítését szolgáló közúti és vasúti közlekedési
infrastruktúra-fejlesztések.”
15. A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.4. pontja a következő 3.4.19. alponttal egészül ki:
(Városi közlekedési projektek
Helyi közúti közlekedési projektek)
„3.4.19. A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése.”
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A Kormány 69/2022. (II. 28.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/C. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezése
alatt álló, Kincstárnál vezetett letéti számlára az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése alapján befizetett összeg a 2022. évben
a 44 000 000 000 forintot nem haladhatja meg.”
2. §		
Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 8/2022. (II. 28.) AM rendelete
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet]
1. § b) pontja szerinti támogatás;
2.
elsődleges mezőgazdasági termék: a termőföldön folyó termelés, továbbá az állattenyésztés révén előállított
termék, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termék, a halászati
és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati
és akvakultúra-termékek kivételével;
3.
kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;
4.
kár: vihar által a termelőeszközben beállott értékcsökkenés;
5.
mezőgazdasági termelő: a termelőeszközzel rendelkező, elsődleges mezőgazdasági termék előállításával
foglalkozó természetes személy vagy jogi személy;
6.
termelőeszköz: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszköznek minősülő, az elsődleges
mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló
a)
ültetvény,
b)
épület,
c)
egyéb építmény,
d)
berendezés;
7.
vihar: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti kedvezőtlen időjárási jelenség.

2. A támogatás célja, jellege, összege
2. §

(1) A mezőgazdasági termelő a 2022. január 30. napján bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár
részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint igazolt kár
összegének 80 százaléka.

3. §		
A támogatás keretösszege legfeljebb 1500 millió forint.
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3. A támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény)
28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény
28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,
b)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követelményeknek,
c)
részére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a kárt igazolta,
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a NAK által a (3) bekezdés szerinti
átadott adatokat a támogatási eljárásban felhasználja, és
e)
nyilatkozik a b) pontban foglaltakról, továbbá
ea)
nyilatkozik arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak,
eb)
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás
alapján általa, valamint kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
ec)
arról, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
ed)
a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(2) A NAK az (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás során a kárt
a)
a termelőeszköz értékét és a kérelmező tulajdonviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat,
beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos kérelem) és
b)
a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum
(különösen igazságügyi szakértői vélemény, kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték, a kérelmező
nyilatkozata)
alapján állapítja meg.
(3) A NAK a (2) bekezdés szerinti kármegállapítás adatai közül legkésőbb 2022. március 3. napjáig átadja a Kincstár
részére
a)
a kérelmező nevét,
b)
a kérelmező ügyfél-azonosítóját és
c)
a kérelmező részére megállapított kár összegét
tartalmazó adatokat.
(4) A kérelmező a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Ha a kár összege
nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

4. A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) A támogatási kérelem 2022. március 7. és 11. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre
a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül
nyújtható be a Kincstárhoz.
(2) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) A támogatási kérelem tartalmazza
a)
a kérelmező ügyfél-azonosítóját és
b)
a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát.
(4) A támogatási eljárás során minden dokumentumot és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz
kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus
úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
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(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez.
A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(6) A támogatási kérelem a benyújtását követően, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig,
az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell
elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(7) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja.
A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

5. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése
6. §

(1) A Kincstár a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos
támogatási igény ismeretében legkésőbb 2022. március 31-éig döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását
követő 15 napon belül folyósítja a kérelmező részére.
(2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást
a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának
első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(4) A támogatás támogatástartalma – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve az „Állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való
támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban:
közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt – kérelmezőnként nem haladhatja meg
a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A támogatás kérelmezőnkénti szabad – a közlemény 3.1. pontja szerinti – kerete és a korábban már odaítélt
átmeneti támogatások alapján kerül meghatározásra.

6. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő
és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai
bizottsági közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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Az agrárminiszter 9/2022. (II. 28.) AM rendelete
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet,
valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A Tv. 54. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítás kifizetése iránti kérelem az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) természetes személy esetén az arról szóló nyilatkozatot, hogy a kártalanítási jogosult banki átutalással vagy postai
kézbesítés útján kéri a kártalanítás összegének kifizetését;
b) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján csoportos általános
forgalmi adóalanynak minősülő kártalanítási jogosult esetében a csoportazonosító számot;
c) az Áfa tv. alapján adóalanynak (a továbbiakban: áfaalany) minősülő kártalanítási jogosult nyilatkozatát arról, hogy
alanyi adómentességet választott-e.
(2) A termelő által a termelés mielőbbi beindítása érdekében a megsemmisítés végrehajtásával megbízott megyei
kormányhivatalhoz benyújtható részkártalanítási kérelem esetén a kártalanítás összege a várható teljes kártalanítás
50%-áig terjedhet.”
2. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 24. és 25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„24. § (1) A megyei kormányhivatalnak meg kell állapítania
a) a kártalanítási összeg kifizetéséhez szükséges adatokat és
b) a kártalanítás
ba) nettó összegét, az állami kártalanítást terhelő általános forgalmi adót, továbbá az állami kártalanítás általános
forgalmi adóval növelt összegét, ha a kártalanítás jogosultja áfaalany, vagy
bb) bruttó összegét, ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany.
(2) A kártalanítási összeg kifizetése érdekében a megyei kormányhivatal megküldi az állami védekezéshez
kapcsolódó kártalanítás összegét biztosító, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott előirányzat tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-a szerinti,
az agrárminiszter által kijelölt lebonyolító szervnek (a továbbiakban: lebonyolító szerv) a kártalanítás összegét
megállapító határozatot (a továbbiakban: kártalanítási határozat).
(3) A lebonyolító szerv tizenöt napon belül intézkedik a kártalanítási határozatban megjelölt összegnek a megyei
kormányhivatal részére történő folyósítása iránt, amely azt a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint fizeti ki
a kártalanítás jogosultjának.
(4) Az áfaalany kártalanításra jogosult a kártalanítás összegéről számlát bocsát ki a megyei kormányhivatal részére.
A kártalanítás folyósítása a számla alapján történik. A kártalanítás kifizetési határideje a kártalanítási határozat
véglegessé válásától számított harminc nap.
(5) Ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany, a kártalanítást a határozat alapján, az annak véglegessé válásától
számított harmincadik napig kell folyósítani.
25. § (1) Az állami védekezés, valamint az állami védekezéshez szükséges termék és szolgáltatás beszerzési
költségét, továbbá a magánszemély közreműködésével összefüggő költséget a megyei kormányhivatal
viseli. Az állami védekezés költségeiről szóló, a megyei kormányhivatal nevére kiállított számlát a megyei
kormányhivatalnak kell benyújtani.
(2) A megyei kormányhivatal intézkedik az (1) bekezdésben foglalt költségek kifizetéséről a számlakibocsátó,
vagy az áfaalanynak nem minősülő jogosult esetében a szerződésben megjelölt személy részére. A megyei
kormányhivatal az állami védekezés költségeiről szóló számla másolatát megküldi a lebonyolító szerv részére.
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(3) A lebonyolító szerv az állami védekezés költségeit a számlamásolatok beérkezését vagy a lebonyolítási számlán
fennálló fedezethiány esetén a fedezet rendelkezésre állását követő harminc napon belül megtéríti a megyei
kormányhivatalnak.”
3. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendelet 21–25. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági
rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a következő 71. §-sal egészül ki:
„71. § E rendeletnek a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról
szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (II. 28.) AM rendelettel [a továbbiakban:
9/2022. (II. 28.) AM rendelet] megállapított 21. §-át, 24. §-át és 25. §-át a 9/2022. (II. 28.) AM rendelet
hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
5. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a)
18. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében, 22. § (7) bekezdésében és 23. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe
a „megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
18. § (4) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatalt” szöveg,
c)
18. § (5) és (6) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
d)
19. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a)
20. § (4) bekezdés utolsó mondata és
b)
20. § (5) bekezdése.

2. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása
7. §		
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.)
VM rendelet [a továbbiakban: 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a kártalanítás alapösszege a becslési eljárás során
megállapított összeg 60%-a. A kártalanítás végleges összegét a járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal
az 1. mellékletbe foglalt táblázatban meghatározott, százalékpontokat tartalmazó növelő tényezők (a továbbiakban:
növelő tényezők) alkalmazásával állapítja meg. A kártalanítás végleges összege a növelő tényezők alkalmazását
követően sem lehet magasabb, mint a becslési eljárás során megállapított összeg 100%-a.
(3a) A kártalanítás összege az 5. § (6) bekezdése szerint megállapított érték 100%-a
a) az 5. § (6) bekezdés f ) és g) pontjában foglalt esetekben,
b) a járványkitörés miatt meghiúsult, de azt megelőzően megkötött kihelyezési szerződéssel rendelkező
baromfikeltető esetében,
c) a járványügyi visszakövetés után vágóhídon vagy más élelmiszeripari létesítményben, kereskedelemben
elkobzott termék esetében, valamint
d) a nem gazdasági tevékenység keretében állatot tartó esetében.”
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8. §		
A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról
szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (II. 28.) AM rendelettel [a továbbiakban:
9/2022. (II. 28.) AM rendelet] megállapított 6. § (3) és (3a) bekezdését a 9/2022. (II. 28.) AM rendelet
hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági
és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelettel
összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A honvédelmi miniszter 5/2022. (II. 28.) HM rendelete
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. §-a
a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az üzemeltető szervezet honvédségi vizsgálóállomásaira nem kell alkalmazni az ER. 5. számú mellékletének
a vizsgálólétesítményre vonatkozó 1.1.8. pontjában foglalt követelményeket.
(6) Az üzemeltető szervezet honvédségi műszaki vizsgálóállomásai olyan speciális jogállású gépjárműfenntartó
szervezetek telephelyén üzemelnek, melyek díj ellenében végzett szolgáltatótevékenységet nem folytathatnak.
Ezen előírás betartását belső szabályzórendszer biztosítja.
(7) Az üzemeltető szervezet telephelyén végzett járműfenntartói tevékenység a gépjárműfenntartó tevékenység
személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdésétől eltérően bejelentést nem
igényel.”
2. §		
A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos az üzemeltető szervezet
honvédségi műszaki vizsgálóállomásán vezetői engedélyének kategóriájától függetlenül végezheti a jármű
műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését, ha a vizsgált jármű mozgatása a jármű vezetésére
jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján biztosított.”
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3. §		
A Rendelet
a)
22. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: R3.)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: R4.)” szöveg,
b)
22. § (2) bekezdésében az „R3.” szövegrész helyébe az „R4.” szöveg,
c)
27. § (1) bekezdésében és 28. § (2) bekezdésében a „hatósági szerződéssel” szövegrész helyébe a „hatósági
engedéllyel” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 50/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Dankó Esztert 2022. április 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-2/2022.

A köztársasági elnök 51/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Ridács Andrást 2022. április 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-3/2022.

A köztársasági elnök 52/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Barna Theodórát 2022. április 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-4/2022.
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A köztársasági elnök 53/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Zimmermann Gábort 2022. augusztus 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-5/2022.

A köztársasági elnök 54/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Surányi Zsoltot 2022. augusztus 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-6/2022.

A köztársasági elnök 55/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kelemen Gyöngyit 2022. augusztus 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-7/2022.
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A köztársasági elnök 56/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés
iránti kérelmére tekintettel Péczelyné dr. Mészáros Margit Máriát 2022. augusztus 31-ei hatállyal bírói tisztségéből
felmentem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-8/2022.

A köztársasági elnök 57/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Marton Erikát
2022. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-9/2022.

A köztársasági elnök 58/2022. (II. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mocsári Emesét
2022. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-10/2022.
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A köztársasági elnök 59/2022. (II. 28.) KE határozata
a 105/2019. (III. 6.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szilágyi Enikő
bírói kinevezését a 2022. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00829-11/2022.

A köztársasági elnök 60/2022. (II. 28.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) és 5. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Kugler Tamás Szabolcsot a 2022. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra katonai bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2022. február 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00993-2/2022.

A Kormány 1089/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a koronavírus elleni védőoltási tevékenység fedezetéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 1 332 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány
Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1089/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

222134

Jogcím
csop.
szám

7

387773

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Jogcím
szám

1
10

Kiemelt
előir.
szám

K5
K5

2
271734

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Egyéb működési célú kiadások
Összevont szakellátás
Egyéb működési célú kiadások
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

772 500 000
560 000 000

-1 332 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím
név

csop.
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

1 332 500 000

III. n.év

IV. n.év

1 332 500 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 37. szám

1473

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 37. szám

A Kormány 1090/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a választójog Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseletein történő
gyakorlásával kapcsolatos azonnali feladatról
A Kormány
1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy haladéktalanul folytasson tárgyalásokat a Kínai Népköztársaság
képviselőivel annak érdekében, hogy a kínai karanténszabályok érvényesülése mellett a magyar országgyűlési
választások és országos népszavazás lebonyolítását biztosítsa a Pekingben, a Csungkingban, a Kuangcsouban és
a Sanghajban működő külképviseleten szavazni kívánó magyar állampolgárok számára;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kínai Népköztársaság képviselőivel történt eredményes
tárgyalások esetén haladéktalanul kezdeményezze a Magyarország Kínai Népköztársaság területén található
külképviseleteinek külképviseleti névjegyzékébe való felvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos egyes
rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
átjelentkezési határidő felülvizsgálatát.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1091/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati
támogatásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a települési önkormányzatoknál a mikro-, kis- és középvállalkozások iparűzési adókedvezménye
miatt kieső bevétellel összefüggésben felhasználási kötöttség nélküli, két részletben – legkésőbb 2022. június és
október hónapban – folyósítandó támogatás kerüljön biztosításra;
2. egyetért azzal, hogy a támogatásra
a)
a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési és kerületi önkormányzat esetében a kieső
iparűzési adóbevétellel megegyező összegben kerüljön sor,
b)
a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat esetében az egy lakosra jutó
iparűzési adóerő-képességtől függő mértékben kerüljön sor, azzal, hogy a huszonötezer főnél nagyobb
lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat – Budapest vásárlóerő paritáson számolt GDP statisztikája,
az Európai Unió legfejlettebb (NUTS2) régiókategóriába tartozása okán – nem részesül támogatásban;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 4. 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos
önkormányzati támogatás címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal

1474

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 37. szám

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatás biztosítása érdekében gondoskodjon a szükséges
összeg rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. 2022. évi
iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás címen.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1092/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a sertéságazatot érintő egyes kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a piaci körülmények kedvezőtlen alakulása miatt nehéz helyzetbe került anyakocatartó gazdaságok
helyzetének rendkívüli támogatással történő stabilizálásával;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósításához szükséges jogszabály
előkészítéséről;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében 4 000 000 000 forint
forrás biztosításáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1093/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a Magyarország egész területét érintő, 2022. január 30-ai viharos időjárás következtében keletkezett
mezőgazdasági károk enyhítéséről
A Kormány
1. egyetért a Magyarország egész területét érintő, 2022. január 30-ai viharos időjárás következtében, a biztosításból
vagy más forrásból meg nem térülő, mezőgazdasági károk enyhítésével és a mezőgazdasági termelők részére
− pályázati felhívás keretében − a károkat részben fedező támogatás nyújtásával;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósításához szükséges pályázati
konstrukció kidolgozásáról, valamint a szükséges jogszabályok előkészítéséről;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti célok eléréséhez szükséges források biztosításáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a)
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnek a 19. Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep
fejlesztésének támogatása és a 20. A debreceni ipari park csapadékvíz elvezetésének támogatása címmel
történő kiegészítését,
b)
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímnek a 3. Egyéb kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
c)
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 2. A regionális víziközmű társaságok támogatása jogcímcsoport
elnevezésének a 2. A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása jogcímcsoportra történő módosítását;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 628 626 824 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2022. december 31.
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
6 521 906 924 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2 melléklet szerint,
b)
27 487 249 979 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint, és
c)
58 505 688 forint beépülő átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
az érintett fejezetek vezetői
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 482 510 420 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére,
az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 27 487 249 979 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 6. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerint átcsoportosított
a)
9 186 020 054 forint forrás terhére Karcag Város Önkormányzata részére,
b)
1 121 560 500 forint forrás terhére Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
– külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül – vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson támogatási
előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okiratok alapján;
7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett önkormányzatok részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385562

000516
004107

XV.
XVIII.

004118

Alcím
szám

1

16

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5
K6

1

K1
K3

2

K1
K3
1

348695

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

XX.

11

218605

12

20
295268

K1
K2
K3
K6

K1
K2
K3

13

386473

264178

7
1

28
XXII.

21

297102
XLVII.

2

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények

Közgyűjtemények

K1
K2
K3
K6
K7

11

4

1

K3
K1
K2
K3
K5
K6
K8
K5

1

3

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

500 000
999 500 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000
235 400 000
50 000 000
50 000 000
100 000 000

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
K5

4

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Beruházások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

6

218672

386728

Jogcím
csop.
szám

5

7

016357

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
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1. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz

K5

K8

Művészeti intézmények

Egyéb működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

239 983 333
37 381 079
67 635 588
5 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

1 985 784 167
272 874 833
1 033 384 334
844 833 333
33 333 333

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

199 134 000
30 866 000
666 666 667

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
Dologi kiadások
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

133 333 333
12 566 667
1 633 333
401 800 000
7 327 683 491
53 333 333
1 143 333 333
62 666 667

-17 628 626 824

1 500 000 000

1477

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

40 000 000

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1478

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
385562
000516
004107
004118

XV.
XVIII.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

1
2
7

386728

16

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

XX.

4
11
12
20

11
13

XLVII.

28
2

1

7
1

3

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

100 000 000
285 400 000
150 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Közgyűjtemények
Művészeti intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 000 000 000

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

6

295268
386473
264178

Jogcím
szám

5

348695
016357
218672
218605

Jogcím
csop.
szám

40 000 000
350 000 000
4 170 210 000
896 666 667
133 333 333
8 940 350 157
62 666 667

1 500 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
17 628 626 824

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

17 628 626 824

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító
374939

Fejezet
szám

IX.
X.

001052
294502

XI.

015558

Cím
szám

Alcím
szám

20

2

K3
K3
1

XIII.
198279
XIV.

1
1

7

381828

16

330039

17
20

347762
XV.

1

295935

2

000516

5

237287

8

354406

XVII.

1
8

K5
5

K5
K3

2

K3

5

001580

280645

16
20

385584

006343

K3

12

XII.

Kiemelt
előir.
szám

K8

1

385562

003737

Jogcím
szám

7

30

004240

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

K5
K5
K5
K5
1

56

K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Bölcsődei fejlesztési program

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
Egyéb működés célú kiadások
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Egyéb működés célú kiadások
Rendőrség
Egyéb működés célú kiadások
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Egyéb működés célú kiadások
Vízügyi Igazgatóságok
Egyéb működés célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dologi kiadások
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Dologi kiadások
Magyar Államkincstár
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Szakképzési Centrumok
Dologi kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz

1 399 600 000

-5 583 000
-40 942 000
-1 861 000

23 850 000
10 000 000
120 000 000

-3 722 000
-18 610 000
-1 861 000
-1 861 000
-3 722 000

-3 722 000
-5 583 000
-1 861 000
-3 722 000
-1 861 000
-26 054 000
-1 861 000

1479

005214

XVIII.
XX.

1
1
10

331662

K3

20
386473

K1
2

13
19

295313

22

368628

23

386406
XXI.

20

331340

1

387917

1
16
28

6

2
27

XXXI.
341728

349095

K1
K2
K3

XXXV.
XLII.

263478
XLIII.

6

42

2

2

358951

2

2

1

3

2

379673

8

3
8
LXV.

5

K3
K5

K5
K8

K8
K3
K8
K1
K2
K3
K6
K8
K5

4

K8
K5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
NKFI Hivatal
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti agrártámogatások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Működtetési célú kifizetések
Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

-54 326 000
1 029 600 000
61 859 000
8 041 672
9 980 160

15 000 000
114 020 000
-61 859 000
-8 041 672
-9 980 160
-1 039 600 000

-8 000 000
-114 020 000

-1 861 000

-1 861 000

8 000 000

73 287 795
73 731 205

-3 554 932 092
547 003
1 079 007 999
-26 900 000
-4 200 000
-700 000
-115 000 000
-1 252 800 000
-120 000 000
2 470 382 090
8 000 000
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379839

K1

K5

3

386484

K1
K2
K3

K3

386728

386906

K5

K5

1

377073
XLVII.

1

K8

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Sporttevékenység támogatása
Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése
Személyi juttatások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi Statisztikai Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása
Egyéb működési célú kiadások

1480

004107

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

3

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

8 000 000

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

X.
001052
294502
015558

XI.

Cím
szám

20
1
12
30

385562
385584
004240
198279
003737
001580
381828
330039
347762

XII.
XIII.
XIV.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

2

1

16
20

1
1
5
7
16
17
20

Jogcím
szám

2

1

56

5

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Vízügyi Igazgatóságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

-5 583 000
-40 942 000
-1 861 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 37. szám

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

23 850 000
10 000 000
120 000 000
-3 722 000
-18 610 000
-1 861 000
-1 861 000
-3 722 000
-3 722 000

1481

280645
354406
004107
005214

XV.

XVII.
XVIII.
XX.

331662

1
2
5
8
1
8
1
1
10
20

386473

19

295313

22

368628
386406

331340
387917
341728
349095

358951
386728
379673
386906
386484

2
13

23
XXI.

XXXI.
XXXV.
XLVII.

20

6

1

1
16
28
6

2
27

1

1
2

1

3
8

2
3
8
4

Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Magyar Államkincstár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Szakképzési Centrumok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
Sporttevékenység támogatása
Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Központi Statisztikai Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
NKFI Hivatal
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Modern Városok Program
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére
Nemzeti agrártámogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

1482

006343
295935
000516
237287

-5 583 000
-1 861 000
-3 722 000
-1 861 000
-26 054 000
-1 861 000
-54 326 000
1 029 600 000
79 880 832
15 000 000
114 020 000
-79 880 832
-1 039 600 000

-8 000 000
-114 020 000
-1 861 000
-1 861 000

-3 554 932 092
1 079 555 002
-1 399 600 000
-120 000 000
2 470 382 090

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
6 521 906 924

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

6 521 906 924

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi
azonosító
374873

Fejezet
szám

XLII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
szám

43

396917

Kiemelt
előir.
szám

K5

44

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Megtakarítási Alap

K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

27 487 249 979

Egyéb működési célú kiadások

-27 487 249 979

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
27 487 249 979

III. n.év

IV. n.év

27 487 249 979

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1483

1484

4. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
386295
K5
Egyéb működési célú kiadások
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
2
Normatív finanszírozás
343328
4
Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

58 505 688

58 505 688

-58 505 688

-58 505 688

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

386295

343328

XX.

Cím
szám

30

20

Alcím
szám

1

2

Jogcím
csop.
szám

30

Jogcím
szám

1

4

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

58 505 688

58 505 688

-58 505 688

-58 505 688

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
58 505 688

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

58 505 688

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 37. szám

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
280645
334484

Fejezet
szám

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

K1
K2
K3
K7
23

387017

4

K5

29

343451

K6

48
XLIII.

1

2

278412
XLVII.

1

385484
2

Kiemelt
előir.
szám

K3

18

20

1

1
6

386995

360239

Jogcím
szám

1

386395

386728

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

9

K3

1

7

1

K5

3
2

1

K3

K8
3

K3
K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Beruházások
Kincstári díj
Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartása és őrzése
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

1 366 112 103
15 037 000
1 954 810
2 349 500
896 362 690

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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5. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz

300 000 000
1 724 051 533
1 012 026

1 866 542 758

-10 482 510 420

131 000 000

1 913 000
3 826 000 000
350 175 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1485

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1486

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

280645
334484
386395
387017
343451

386728
386995
360239

Fejezet
szám

XVII.
XX.

XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
18
20

23
48

2

1
6
9

4
29

3
2

3

1

Kiemelt
előir.
szám

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Kincstári díj
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 366 112 103
915 704 000
300 000 000
1 724 051 533
1 012 026

131 000 000
3 827 913 000
350 175 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
10 482 510 420

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

10 482 510 420

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító
392006

Fejezet
szám

IX.

397362
000505
330039

004107

Cím
szám

19

X.
XIV.

XVIII.

XXI.
XLII.
XLVII.

019051

386162
374373
360239

K1
K3
4

4

K5
K3

43

K5
3
4

2

386906

K1
K2
K3
K6

3

388051

386728

K3

1

1

Kiemelt
előir.
szám

K8

17

20

Jogcím
szám

K8

1

386362

374873

Jogcím
csop.
szám

20

XX.

388740

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

1

K5
4

3

3
7
8
9

K8

K3
K8
K5

2
6
1

K5
K8
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A debreceni ipari park csapadékvíz elvezetésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Nemzeti Koncessziós Iroda
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti agrártámogatások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Külügyi fejlesztési és kutatási programok
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

9 186 020 054
1 121 560 500

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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6. melléklet az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz

215 900 000
13 934 908
2 159 922
54 762 741
119 218 429
111 793 500
47 911 500

250 000 000
545 000 000
-27 487 249 979

3 500 000 000
2 762 000 000

1 618 778
3 237 556 889
1 900 000 000
3 673 215 000
174 437 758
570 160 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1487

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1488

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
000505
330039
004107

386362
388740

386728
386906
386162
374373
360239

Fejezet
szám

X.
XIV.
XVIII.
XX.

XXI.
XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
17
1
20

4

4

3
2

1
3
7
8
9

3
2
6
1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Nemzeti Koncessziós Iroda
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Külügyi fejlesztési és kutatási programok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

215 900 000
190 076 000
159 705 000

250 000 000
545 000 000

3 239 175 667
1 900 000 000
3 673 215 000
174 437 758
570 160 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
27 487 249 979

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

27 487 249 979

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1095/2022. (II. 28.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
768 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1095/2022. (II. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

XIX.
391562

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

3

10
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
Központi kezelésű előirányzatok
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

680 000 000
88 400 000

-768 400 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban

768 400 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

768 400 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

768 400 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1096/2022. (II. 28.) Korm. határozata
az ajka-tósokberéndi Szent István király templom felújításának támogatásáról
A Kormány
1. támogatja az ajka-tósokberéndi Szent István király templom tornyának felújítását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott célok érdekében 60 030 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási alap fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban
meghatározott forrás terhére 60 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1097/2022. (II. 28.) Korm. határozata
a Szeged-Kiskundorozsma és Zalaegerszeg–Zalaszentiván térségében konténerterminálok vasúti
bekötéséről
A Kormány
1. egyetért a Zalaegerszeg és Zalaszentiván között tervezett konténerterminál és a Szeged-Kiskundorozsmán
tervezett konténerterminál országos vasúthálózatba történő bekötésének előkészítésével, valamint ezt követően
a megvalósításra vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az 1. pontban
foglalt feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon – a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási
programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat szerint biztosított forrásokon túl – 1 310 004 675 forint forrás biztosításáról
a 2023. évi központi költségvetés vasúti fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti feladatokat a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) valósítsa meg, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt a NIF Zrt.-vel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért Szegeden a 136-os és 140-es jelű vasútvonalakat összekötő deltavágány tervezésének és kivitelezésének
megvalósításával;
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5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 4. pont szerinti feladatok végrehajtása
érdekében 2022. évben a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, 2 905 000 500 forint összegben kötelezettséget
vállaljon a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport,
2. Vasúti fejlesztések jogcím terhére;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a 4. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében
a)
a 2022. évben 2 906 453 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti
fejlesztések jogcím javára,
b)
a 2023. évben 1 660 830 000 forint forrás biztosításáról a 2023. évi központi költségvetés vasúti fejlesztéseket
finanszírozó jogcímén;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
7. egyetért azzal, hogy a 4. pontban foglalt feladatot a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) valósítsa meg, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt a MÁV Zrt.-vel;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
8. egyetért Zalaszentivánon a 17-es és 25-ös jelű vasútvonalakat összekötő deltavágány megvalósítása érdekében
a kivitelezési feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával;
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen
Működő Részvénytársaság bevonásával a 8. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, és az eljárás eredményének ismeretében készítsen előterjesztést
a Kormány részére a megvalósításról való döntés és az ahhoz szükséges forrás biztosítása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a feltételes közbeszerzési eljárás indítása tekintetében azonnal
az előterjesztés készítése tekintetében a feltételes közbeszerzési eljárás eredményes zárása után
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