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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti
a)
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos
Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
5/A–5/H. §-a,
b)
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet,
c)
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.)
Korm. rendelet,
d)
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
e)
az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki
szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra
való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás
adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának,
a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246. § e) pontjában,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. §
4. pontjában és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 17. § b) pontja tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában és
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. §, a 17. § e) pontja és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés
m) pontjában és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. § c) és d) pontja tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kifogástalan életvitel ellenőrzés végrehajtására vonatkozó szabályok
1. §		
A kifogástalan életvitel ellenőrzést
a)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.) hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állománya
tekintetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
b)
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya tekintetében
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) kijelölt
nemzetbiztonsági szolgálat
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kijelölt szerv] az e rendeletben meghatározott szabályok szerint végzi.
2. §

(1) A Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés)
a kijelölt szerv
a)
a b)–d) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az állományilletékes parancsnok megkeresése,
b)
miniszter kinevezési, valamint munkáltatói jogkörébe tartozó hivatásos állományúak esetében a feladat- és
hatáskörrel rendelkező miniszter megkeresése,
c)
a Hszt. 51. § (2)–(4) bekezdése szerint a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven kívül szolgálatot teljesítők
esetén, ha a hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok nem miniszteri hatáskörbe
tartoznak, az érintett szerv vezetőjének megkeresése,
d)
a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ösztöndíjas hallgató és tanuló esetében
az ösztöndíjas hallgatói, illetve tanulói szerződést kötő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjének
megkeresése
alapján végzi.
(2) A saját állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat a kifogástalan életvitel ellenőrzést a polgári
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója utasítása alapján végzi.
(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a megkeresés tartalmazza
a)
a hivatásos állományba jelentkező
aa)
által kitöltött – a Hszt. 3. melléklete szerinti – adatlapot, a hivatásos állományba jelentkező és a vele
közös háztartásban élők Hszt. 2. melléklete szerinti nyilatkozatát,
ab)
önéletrajzát, valamint
ac)
tervezett szolgálati beosztását;
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b)

(4)
(5)
(6)
(7)

a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező
ba)
által kitöltött – a Hszt. 3. melléklete szerinti – adatlapot, a rendvédelmi oktatási intézménybe
jelentkező és a vele közös háztartásban élők Hszt. 2. melléklete szerinti nyilatkozatát, valamint
bb)
önéletrajzát;
c)
a hivatásos állomány tagja
ca)
jelenlegi vagy tervezett szolgálati beosztását,
cb)
korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
cc)
által, a hivatásos állományba jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 3. melléklete szerinti – adatlapot, ha
az rendelkezésre áll;
d)
a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vagy tanulója
da)
korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
db)
által, a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a Hszt. 3. melléklete szerinti –
adatlapot, ha az rendelkezésre áll.
A soron kívüli ellenőrzés kérelmezése esetén – a (3) bekezdésben meghatározottakon túl – a megkeresésnek
tartalmaznia kell az ellenőrzésre okot adó információkat is.
A kifogástalan életvitel ellenőrzést – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kijelölt szerv vezetője határozattal rendeli el.
A kifogástalan életvitel ellenőrzést az elrendelésétől számított 30 napon belül be kell fejezni. E határidőt
az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.
A Hszt. 54. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzése érdekében
a jogosult a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásból történő felmentése napján megkeresi a kijelölt
szervet. A kifogástalan életvitel ellenőrzését ebben az esetben az elrendeléstől számított 15 napon belül kell
befejezni, amely határidőt az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.

3. §

(1) A kifogástalan életvitel ellenőrzése felfüggeszthető, ha a kifogástalan életvitel megállapítása bíróság vagy más
hatóság hatáskörébe tartozó döntéstől függ. Az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be az eljárás
lefolytatására nyitva álló határidőbe.
(2) A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha
a)
a jelentkező a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéstől eláll,
b)
a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező hivatásos szolgálatra egészségi,
pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,
c)
a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszűnik,
d)
a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösztöndíjszerződése
megszűnik, vagy
e)
a 2. § (1) bekezdése szerint a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét
visszavonta.

4. §

(1) A kijelölt szerv kifogástalan életvitel ellenőrzést végző tagja az ellenőrzés alá vont személyt, valamint az ellenőrzés
szempontjából releváns információval rendelkező személyeket a kifogástalan életvitel ellenőrzés során
meghallgathatja, és a meghallgatásról jegyzőkönyvet készíthet.
(2) A kifogástalan életvitel ellenőrzésről az ellenőrzést végző összesítő jelentést készít és a kijelölt szerv vezetője, vagy
saját állománya esetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a kifogástalan életvitel ellenőrzést, ha
az összesítő jelentés alapján
a)
kifogásolható életvitel nem állapítható meg, egyszerűsített határozattal,
b)
kifogásolható életvitel megállapítására tesz javaslatot, indokolt határozattal
befejezi.
(3) A kifogástalan életvitel ellenőrzés befejezéséről szóló határozatot a kijelölt szerv vezetője megküldi a kifogástalan
életvitel ellenőrzés kezdeményezőjének.

5. §

(1) A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott)
esetében a 2–4. §-t a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A rendvédelmi alkalmazott esetében a kifogástalan életvitel ellenőrzést a kijelölt szerv a rendvédelmi feladatokat
ellátó szerv szervezeti egysége vezetőjének (a munkáltatói jogkör gyakorlójának) megkeresése alapján végzi.
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(3) A rendvédelmi alkalmazott esetében a megkeresés a 2. § (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti dokumentumokat
tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a 2. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 2. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja
szerinti szolgálati beosztáson a munkakört kell érteni.
(4) A kifogástalan életvitel ellenőrzést meg kell szüntetni, ha
a)
a rendvédelmi alkalmazott rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya megszűnik,
b)
a kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.
(5) A rendvédelmi alkalmazott esetében a 2. § (3) bekezdés b) és d) pontja, a 2. § (7) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése
nem alkalmazható.
6. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényben (a továbbiakban: NAV Szj. tv.)
meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzésére a 2–4. §-t kell alkalmazni a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel.
(2) A NAV Szj. tv.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését a kijelölt szerv a munkáltatói jogkör
gyakorlójának megkeresése alapján végzi.
(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresés tartalmazza
a)
a pénzügyőri állományba jelentkező
aa)
által kitöltött – a NAV Szj. tv. 2. melléklete szerinti – adatlapot, a pénzügyőri állományba
jelentkezőnek és a vele közös háztartásban élőknek a NAV Szj. tv. 3. melléklete szerinti nyilatkozatát,
ab)
önéletrajzát, valamint
ac)
tervezett munkakörét;
b)
a pénzügyőr
ba)
jelenlegi vagy tervezett munkakörét,
bb)
korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét, valamint
bc)
a pénzügyőr által, a pénzügyőri állományba jelentkezéskor kitöltött – a NAV Szj. tv. 2. melléklete
szerinti – adatlapot, ha az rendelkezésre áll; és
c)
a pénzügyőr tisztjelölt
ca)
korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
cb)
által a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a NAV Szj. tv. 2. melléklete
szerinti – adatlapot, ha az rendelkezésre áll.

2. A megbízhatósági vizsgálat végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.), valamint az Nbtv. szerinti megbízhatósági
vizsgálatot (a továbbiakban együtt: vizsgálat) az e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell végezni.
8. §		
A vizsgálatot elrendelő határozat tartalmazza
a)
a vizsgálattal érintett szerv
aa)
vizsgálat alá vont tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati vagy munkavégzési
helyét, vagy
ab)
valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő,
az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti egység pontos megnevezését,
b)
a vizsgálat kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap megjelöléssel –,
c)
az elrendelés évében lefolytatott korábbi ellenőrzés időpontját és időtartamát
ca)
az a) pont aa) alpontja esetében a vizsgálattal érintett szerv vizsgálat alá vont tagja vagy tagjai
tekintetében,
cb)
az a) pont ab) alpontja esetében a foglalkoztató szervezeti egység azon tagja tekintetében,
akivel szemben az Rtv. 7/A. § (4) bekezdése vagy az Nbtv. 9/A. § (6) bekezdése szerint vizsgálat
az elrendelés évében nem folytatható, és
d)
a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését.
9. §

(1) A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza
a)
a vizsgálattal érintett szerv
aa)
vizsgálat alá vont tagja nevét, szervezeti egységének megnevezését, szolgálati beosztását, illetve
munkakörét, álláshelyhez tartozó feladatkörét, vagy
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ab)

(2)

(3)

(4)
(5)

valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő,
az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti egység pontos megnevezését,
b)
a vizsgálat végrehajtásának indokát,
c)
a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését és módszer részletes leírását,
d)
a kialakítani tervezett élethelyzet leírását a tényállás és a helyszín részletes bemutatásával,
e)
a vizsgálat tervezett helyét – út, útvonal szakasz, kerület, városrész, város, település, járőr útvonala, megye,
hivatalos helyiség, jármű –, időpontját,
f)
a vizsgálatot végzők nevét és rendfokozatát,
g)
a vizsgálatot végzők részletes feladatait,
h)
a végrehajtás dokumentálásának módját és
i)
a vizsgálat befejezését követő tájékoztatás érdekében a vizsgálattal érintett személyek felett munkáltatói
jogkört gyakorló személyek nevét, beosztását.
Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselekmény vagy szabálysértés
elkövetését tervezi, a részletes terv tartalmazza
a)
a bűncselekmény vagy szabálysértés megjelölését,
b)
a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését megalapozó, előrelátható indokokat, és
c)
a bűncselekmény vagy a szabálysértés elkövetési magatartásának részletes leírását.
Ha a törvényben meghatározottak szerint a vizsgálat során a vizsgálat technikai eszközök segítségével történő
rögzítésére kerül sor, akkor a részletes terv az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a rögzítésre vonatkozó
utalást, a helyszín vagy jármű leírását, körülhatárolását vagy pontos megjelölését.
A technikai eszközzel történő rögzítés során törekedni kell arra, hogy a vizsgálat célja szempontjából érdektelen
adat, valamint az ügyben nem érintett személy adatai ne kerüljenek rögzítésre.
A rögzített adat kísérőjegyzékének tartalmaznia kell az ügyirat számát, a vizsgálat célját, a vizsgálattal érintett
nevét, vagy a vizsgálattal érintett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot
teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti egység pontos megnevezését,
továbbá a helyszín és időpont megjelölését.

10. §

(1) A vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek olyannak kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy
intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. A kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal
érintett személy döntési szabadságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában.
(2) A vizsgálat helyszínének és módszerének megválasztása nem akadályozhatja a vizsgálattal érintett személy
kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését.
(3) A vizsgálat módja nem járhat a vizsgálat alá vont személy megalázásával, becsületének, jó hírnevének sérelmével,
a vizsgálat alá vont személy továbbá mások életének, testi épségének veszélyeztetésével.
(4) A vizsgálat nem veszélyeztetheti más hatóság eljárását.

11. §

(1) Ha a vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes tervben szereplő mesterséges élethelyzet kialakítása objektív
körülmények miatt meg sem kezdődött, az eljárást megszüntető határozat tartalmazza
a)
vizsgálattal érintett szerv
aa)
vizsgálat alá vont tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét, vagy
ab)
a vizsgálattal érintett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati
feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti egység
pontos megnevezését,
b)
a vizsgálat kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap megjelöléssel – és
c)
a megszüntetésre okot adó körülmény leírását.
(2) Az eljárás megszüntetéséről vagy befejezéséről a vizsgálattal érintett szerv vizsgálat alá vont tagja részére
tájékoztatást kell küldeni, amely az eljárás megszüntetésének a tényét, valamint a vizsgálat kezdő és befejező
időpontját év, hónap, nap megjelöléssel tartalmazza.
(3) Ha a vizsgálat elrendelésére a vizsgálattal érintett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott
szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben került sor, az eljárás
megszüntetéséről szóló határozat csak az érintett szervezeti egység pontos megnevezését és a vizsgálat kezdő és
befejező időpontját tartalmazza.
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(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás megszüntetésről a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói
jogkör gyakorló részére kell a (2) bekezdés szerinti tartalommal megküldeni. A vizsgálattal érintett állománycsoport
tagjai számára a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorló hirdeti ki.
(5) Az eljárás megszüntetéséről szóló határozatot a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg meg kell
küldeni az elrendelést jóváhagyó ügyész számára.
12. §

(1) A 8. § a) pont ab) alpontja szerint elrendelt vizsgálatot végző személy a részletes tervben szereplő mesterséges
élethelyzet kialakítását megelőzően köteles vizsgálni, hogy az ügyész által jóváhagyott részletes tervben
meghatározott helyszínen és időpontban a megjelölt szervezeti egység olyan tagja teljesít-e szolgálatot vagy
lát-e el feladatot, akivel szemben az Rtv. 7/A. § (4) bekezdésében vagy az Nbtv. 9/A. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint vizsgálat az elrendelés évében még folytatható. Ha a vizsgálatot végző személy az előzetes vizsgálat során
megállapítja, hogy a vizsgálat olyan személyt érint, akivel szemben az Rtv. 7/A. § (4) bekezdése vagy az Nbtv. 9/A. §
(6) bekezdése szerint az adott évben vizsgálat már nem folytatható, a vizsgálatot nem kezdi meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a 11. §-t kell megfelelően alkalmazni.

13. §		
Ha a vizsgálat határidejének meghosszabbítására kerül sor, a vizsgálat határidejének meghosszabbításáról szóló
határozat tartalmazza azokat a körülményeket, amelyek a vizsgálat határidejének meghosszabbítását indokolják,
valamint a vizsgálat meghosszabbított határidejét.
14. §		
Ha a vizsgálattal érintett szerv tagjának foglalkoztatási jogviszonya a vizsgálat ideje alatt bármilyen okból
megszűnik, a vizsgálatot határozattal be kell fejezni.
15. §		
A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek azon körét,
melynek foglalkoztatottjai nem vonhatóak vizsgálat alá, az 1. melléklet határozza meg.

3. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §		
Hatályát veszti a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
4. alcíme,
b)
5. alcíme,
c)
13/B. § (1) bekezdésében és 13/C. § (1) bekezdésében az „ , illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész,
d)
13/D. § (2) bekezdésében az „ , illetve az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt érintő, a pénzügyőrre”
szövegrész,
e)
1. melléklete.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez
A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó azon költségvetési
szervek, amelyek foglalkoztatottjai nem vonhatóak megbízhatósági vizsgálat alá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Nemzeti Örökség Intézete
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
Magyarságkutató Intézet
Hagyományok Háza
Országos Idegennyelvű Könyvtár
múzeumok
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a felsőoktatási intézmények

A Kormány 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási
szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 19. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 23. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. § b) pontja tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés
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h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés
1. §		
E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:
a)
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b)
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet.

2. Hatály
2. §		
Ez a rendelet a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó
rendelkezések
3. §		
Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a)
5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b)
5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c)
18. § (13) bekezdésében,
d)
19. § (4) bekezdésében,
e)
20. § (1) bekezdésében,
f)
21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g)
21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h)
21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i)
24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
4. §		
Ha a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a)
6. § (3) bekezdésében,
b)
8. § (9) bekezdésében,
c)
9. §-ában
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó
rendelkezések
5. §

(1) Ha az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]
a)
4. § (1a) bekezdésében,
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b)
11. §-ában,
c)
12. § (3) bekezdésében,
d)
13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
(2) A 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási
jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a 341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 4. § (1f ) bekezdés b) pont ba) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül
a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1f ) bekezdés
b) pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem,
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti
biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek
kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §
(1f ) bekezdés b) pont ba) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet
ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül
a szünetelés véget ér.
(4) Ha a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában szereplő okirat kiállításától
számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a kiállítás időpontját a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó
rendelkezések
6. §		
Ha az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a)
2. § (6) bekezdésében,
b)
3. §-ában,
c)
4. § (5) bekezdésében,
d)
8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
7. §

(1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a)
3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,
b)
16. §-ában,
c)
23. § (2) bekezdésében,
d)
26. § (2) bekezdésében,
e)
28. § c) pontjában,
f)
30. § (3) bekezdésében,
g)
31. § (4) bekezdésében,
h)
31/A. §-ában,
i)
37. § (1) bekezdésében,
j)
39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

k)
45. § (2) bekezdésében,
l)
49. § (1) bekezdésében,
m)
50. § (3) bekezdésében,
n)
51. § (2) bekezdésében,
o)
57. § (12) bekezdésében,
p)
59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében, továbbá
q)
60. § (4) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.
Ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában vagy
31. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos
vagy 25. § (1a) bekezdése szerinti 90 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pontjában
és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide
nem értve a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában, valamint 31. §
(1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő jogviszony szünetelését, amely nem
minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott 180 napos, 31. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 2 éves, valamint 31. §
(2) bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha
az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
Ha a (4) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
9. § a) vagy b) pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot –
a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet
ideje alatt a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában, valamint
31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és
a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
90 napon belül a szünetelés véget ér.
Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére
vonatkozó, a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34. § (1)–(3) bekezdésében foglalt határidő 2022. június 30. napjáig
meghosszabbodik, ha az a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől
2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
8. §

(1) Ha a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a)
5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont ba) pontjában,
b)
14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, (10) és (11) bekezdésében,
c)
15. § c) pontjában,
d)
20. § (4) és (10) bekezdésében,
e)
26. § (1) és (2) bekezdésében,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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f)
28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
g)
37. § (2) bekezdésében,
h)
39. § (12) bekezdésében,
i)
41. § (1) bekezdés b) pontjában,
j)
43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,
k)
44. § (4) bekezdésében,
l)
51/K. § (1) bekezdésében, továbbá
m)
51/N. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésétől a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő
időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.
Ha a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában vagy 19/E. § (1) bekezdésében, illetve
(2) bekezdés a) pontjában vagy b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos
vagy a 7. § (6) bekezdése szerinti 90 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a kiállítás időpontját
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 19/E. § (1) bekezdésében és
(2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide
nem értve a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontjában, valamint
19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott
1 éves, valamint 19/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be –
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
Ha a (4) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is –,
akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti összegben
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés c) pontja, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási
jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt
a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont ca), cb) vagy cd) alpontjában, valamint 19/E. §
(1) bekezdés a), b), d) pontjában vagy 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb), bd) alpontjában szereplő jogviszony
nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül
és eltérésekkel kell alkalmazni.
Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére
vonatkozó, a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (6), illetve (7) bekezdésében foglalt határidő
2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
9. §		
Ha a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében,
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b)
6. § (8) bekezdésében,
c)
10. § (1) és (3) bekezdésében,
d)
12. § (1a) és (1b) bekezdésében, továbbá
e)
15/A. § (1) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

10. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
10. §

(1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet]
a)
4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b)
8. § (1) bekezdésében,
c)
9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d)
14. § (6) bekezdésében,
e)
15. § (2) és (9) bekezdésében,
f)
16. § (3) bekezdésében,
g)
19. § (4) bekezdésében,
h)
22. § (2) bekezdésében és
i)
31. §-ában
foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.
(2) A kölcsönkérelem a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – az egyéb jogosultsági
feltételek fennállása esetén – 2022. június 30. napjáig akkor is benyújtható, ha a feleség a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 30. napjáig terjedő időszak alatt töltötte be
a 41. életévét.
(3) A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban
a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony
megszakításának, de annak időtartama a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott 3 éves és (2) bekezdés c) pontja szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás
időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot a 44/2019. (III. 12.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés
a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is,
ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában
szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

11. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
11. §		
Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 90. szám

3707

12. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
12. §

(1) Ha a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]
a)
2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont ba) pontjában,
b)
3. § (6) bekezdésében,
c)
8. § (1) bekezdésében,
d)
9. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá
e)
10. § (3) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.
(2) Ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont bc) alpontjában, valamint 9. §
(3) bekezdés u) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos, továbbá 9. § (3) bekezdés v) pontjában
szereplő okirat kiállításától számított 15 napos időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a kiállítás időpontját
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
(3) Az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban
a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül
a jogviszony megszakításának, de annak időtartama az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott 1 éves időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem,
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti megszakítást követően az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
3. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban
töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt az 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak
szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.
(5) Az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésétől eltérően az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig akkor sem kell alkalmazni, ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontjában foglalt
tény a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, de a veszélyhelyzet ideje alatt következett be.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett
érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás
érvényesítéséhez szükséges intézkedések
13. §

(1) Az a személy, aki
a)
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében,
b)
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában
meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult
a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.
(2) Jogosult az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy, akinél
a)
az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres
részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
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b)

az R1. 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány kiállításának napja vagy
c)
az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napja
a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.
(3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés
b) pontja szerinti személy, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő
időszakra esik.
(4) Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb
1 éves időtartam a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az állami támogatás az R1. 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól
eltérően teljes összegben jár, ha a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott
vizsganap a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

14. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyes pénzellátásokhoz kapcsolódó rendelkezés
14. §		
Ukrajnában élő vagy tartózkodó jogosult nyugellátásnak nem minősülő, de a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított
pénzellátása esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés a 2022. évben nem folytatható le.

15. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

16. §		
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 4. §-a
alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem
az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – továbbíthatja a biztosított részére.”
17. §		
Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése.
18. §		
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény időszakában
a Hivatal – honlapján közzétett – döntése alapján a pedagógus-továbbképzés az alapítási engedély módosítása
nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem igénylő, online formában, ha a képzés jellege alapján az előírt
követelmények így is teljesíthetők.”
19. §		
Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4/C. § (8) bekezdése.
20. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő
XIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XIII/A. FEJEZET
A HONVÉDSÉG VESZÉLYHELYZETTEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ
FELADATOKBAN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSE
83/A. § (1) A Honvédség – figyelemmel a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontjára és 54/E. §-ára – közreműködik
a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos (2) és (5) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.
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(2) A Honvédség támogatja a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendvédelmi
intézkedések végrehajtása során az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban:
rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során
a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,
b) közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében,
c) közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint
d) szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, illetve ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet esetén
da) közreműködik az államhatár őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet
kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos
cselekmények elhárításában,
db) támogatja a rendőrséget a határellenőrzési feladatok végrehajtásában, és
dc) közreműködik a Magyarország területén jelentkező humanitárius feladatok végrehajtásában.
(3) A Honvédség a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti közreműködői és támogatói feladatokat a (4) bekezdésben
meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet
ideje alatt – a Hvt. 81. § (1) bekezdés l) pontja alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott esetben –
a Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt
a) a Kormány veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős tagjának döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagjának döntése vagy
c) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c) pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény
vonatkozásában – a kapacitásai és az egyéb, a veszélyhelyzetben és az egészségügyi válsághelyzetben ellátandó
feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.
(5) A Honvédség a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott
feladatokon túl közreműködik a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet elhárításában a kapacitásai,
valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége
figyelembevétele mellett.
83/B. § A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény XXI/B. Fejezete, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
VI/A. Fejezete szerinti szabályokat alkalmazni kell.”
21. §		
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendelet szabályait 2022. június 30-ig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is, aki a veszélyhelyzet
kihirdetésének napján vagy az akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató
esetén a 2021. január 15-ig megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az 1. § 6. pontja szerinti
megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,
b) a 8. § (1) bekezdés f ) pontját, a 11/A. § (4) bekezdését, a 14. § (3) bekezdését, a 21. § (3) bekezdés a) pont
ab) alpontját, b), c) és e) pontját, valamint a 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni,
c) a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül
érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján
vagy az akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató esetén a 2021. január 15-ig
megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak
és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a veszélyhelyzet ideje alatti
elszámolási időszakban is fennállt,
d) az állásidő alkalmazása esetén a 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni.”
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(1) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 8. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és
a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás esetében a minősítő vizsga és a minősítési eljárás
részei:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az óvodapszichológus,
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a megvalósított két foglalkozás vagy
tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió, a kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton
történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,
d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés
kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,
e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás (a továbbiakban: online kapcsolat) útján,
f ) a portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát,
önértékelését, reflektál a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, valamint
g) a végleges értékelés elkészítése.”
(2) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a Mesterpedagógus
pályázat bemutatása és védése online kapcsolatban is történhet.”

23. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos jelentési rendszerbe bölcsődei ellátás esetén)
„b) az elrendelés időpontját követő munkanap 24 óráig be kell jelenteni a Gyvt. 42/B. §-a szerinti zárva tartást,
továbbá ha a rendkívüli zárva tartásra hatósági intézkedés miatt van szükség, a hatósági határozat iktatószámát,
a hatósági határozatban elrendelt hatósági intézkedés típusát, időtartamát, az intézkedéssel érintett ellátotti
létszámot, valamint a bölcsődei ellátás nyújtásában beállt egyéb változásokat.”
24. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a)
4. alcíme,
b)
5. alcíme.
25. §		
Hatályát veszti a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 5. § b) és c) pontja.
26. §		
Hatályát veszti a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről
szóló 410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a)
1. § a) és d) pontja,
b)
2. §-a.
27. §

(1) Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónak
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. §-a szerinti irányítói jogköre
a 4. melléklet szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatókra és
b) az Eütv. 156/B. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint az Eütv. 156/B. § (3) bekezdés d), e) és
h) pontjában megállapított irányítási jogköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési
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tevékenység kivételével – a 4/A. melléklet szerinti illetékességi területen lévő önkormányzati fenntartású járóbetegszakellátó egészségügyi szolgáltatókra
terjed ki.”
(2) Az R. az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.
28. §		
Nem lép hatályba a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló
161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 21. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerinti,” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató illetékességi területe
1.
2.

Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”

A Kormány 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
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. §
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Kvtv. 30. § (1) bekezdésétől eltérően az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz esetében a Kvtv. 1. mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi
elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési
forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó
jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és
kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe
sorolt, az (1) és (2) bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat
végre. A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és (2) bekezdés szerinti pénzügyi alapok
(1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”
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2. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.”
3. §		
Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kvtv. 2. melléklet 22.6.2. pontjától eltérően a támogatás szempontjából a „Menekültek, befogadottak,
oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” kormányzati funkción elszámolt kiadások is figyelembe vehetők.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 15/2022. (V. 27.) IM rendelete
a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.”
2. §		
Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.”
3. §		
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 15/2022. (V. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)
megállapított 1. §-át és 6. § (4) bekezdését a Módr1.
a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
lép.

7. § (1) bekezdésében az „az 1 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 2 300 000 eurónak” szöveg,
7. § (2) bekezdésében az „a 225 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 290 000 eurónak” szöveg,
7. § (3) bekezdésében az „a 270 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 345 000 eurónak” szöveg,
8. § (4) bekezdésében az „az 1 800 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 2 300 000 eurónak” szöveg,
az „a 270 000 eurónak” szövegrész helyébe az „a 345 000 eurónak” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, többször módosított, 2020. március 19-i
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1264/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről
A Kormány
1. egyetért a Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok körében vállalt pénzügyi
kötelezettségek forrásának biztosítása érdekében – a jelenlegi keretösszegen felül – kiegészítő forrás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb 70 000 000 000 forint többletforrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten,
a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1265/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva dr. Bogdán Tibort e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen
a)
a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására,
b)
a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, együttműködésben az igazságügyi miniszterrel,
c)
az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.
3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a)
a tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő –
adatokat, információkat kérhet,
b)
a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően – betekinthet,
c)
az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.
4. A kormánybiztos tevékenységét a gazdaságfejlesztési miniszter irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő 5 fős titkárság segíti.
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6. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Vágujhelyi Ferencet e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának
optimalizálásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva gondoskodik
a)
a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálása, a szervezeti
folyamatok és eljárások racionalizálása érdekében szükséges intézkedések meghatározásáról,
b)
a kormányzati döntéseket alátámasztó elemzési készség megteremtéséről az arányos közteherviselés és
az igazságos társadalmi ellátások biztosítása érdekében,
c)
a kitűzött célok eléréséhez szükséges adatvédelmi módszertan kidolgozásáról.
3. A kormánybiztos munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoport támogatja.
4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
6. A kormánybiztos tevékenységét díjazás nélkül látja el.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1267/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Németh Szilárdot e határozat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése
szerinti időtartamra a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
feltárja a rezsiköltségeket befolyásoló hazai tényezőket,
b)
figyelemmel kíséri a rezsicsökkentést befolyásoló nemzetközi folyamatokat,
c)
javaslatokat fogalmaz meg a rezsicsökkentés fenntartásáért,
d)
figyelemmel kíséri a Rezsicsökkentési Alap felhasználását és javaslatokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban,
e)
a rezsicsökkentéssel elért eredmények megismertetése céljából kapcsolatot tart a sajtóval.
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3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
4. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában a Technológiai és Ipari Minisztérium
szervezetében működő titkárság segíti.
5. A kormánybiztos tevékenységét a technológiai és ipari miniszter irányítja.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat,
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1268/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra – Gyopáros Alpár Ádámot a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
ellátja a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és
megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások végrehajtásának irányításával összefüggő
feladatokat,
b)
kidolgozza a Magyar Falu Program támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási rendszer
lebonyolításának megszervezéséről, irányításáról,
c)
dönt a Magyar Falu Program pályázatainak támogatásáról,
d)
együttműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel a településfejlesztéseket érintő egyedi kérelmek
kezelésében, a támogatási jogviszonyok kialakításában,
e)
ellátja a kormányzati koordinációt az 5000 fő feletti, nem megyei jogú városok fejlesztéseivel összefüggésben,
f)
ellátja az a)–b) és d)–e) alpontban foglaltakhoz kapcsolódó feladatok minisztériumok közötti összehangolását,
g)
kapcsolatot tart és egyeztet az a)–b) és e) alpontban meghatározott programokkal érintett
önkormányzatokkal, nem kormányzati szervezetekkel,
h)
előkészíti, illetve véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó kormány-előterjesztéseket.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységéről a Miniszterelnökséget vezető miniszternek számol be.
5. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság segíti.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
7. Hatályát veszti a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1229/2020. (V. 15.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1269/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva dr. Szentkirályi Alexandra Évát e határozat hatálybalépésétől a Kit.
219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
tájékoztatja a hazai tömegkommunikációs szerveket és a hírügynökségeket a Kormány tevékenységéről,
b)
kapcsolatot tart a hazai újságírókkal és szerkesztőségekkel,
c)
gondoskodik a Kormány tagjai és az államtitkárok nyilvános sajtóeseményeinek és sajtótájékoztatóinak
előkészítéséről,
d)
előkészíti és megszervezi a kormányzati döntésekkel kapcsolatos hazai sajtótájékoztatókat,
e)
gondoskodik a közösségi médiában történő kormányzati kapcsolattartásról, illetve
f)
ellátja a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdésében meghatározott, országmárka-stratégiával összefüggő, a)–c) pontok szerinti feladatokat,
valamint – a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott, d)–g) pontok
szerinti feladatokat.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
4. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő
titkárság segíti.
5. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítja.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat,
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
2004/2021. (XII. 29.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1270/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva dr. Tuzson Bence Balázst e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra a deregulációért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról;
b)
a felülvizsgálat alapján ágazati és egyedi javaslatot tesz a Kormánynak
ba)
az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére,
bb)
a jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára,
bc)
a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére,
korszerűsítésére, a működési gyakorlatok észszerű megújítására, ideértve azok elektronizálását,
összehangolását és automatizálását is;
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c)

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel,
minisztériumokkal, központi és területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és egyéb
költségvetési szervekkel;
d)
figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és
gyakorlatokat.
A kormánybiztos a kormányzati előterjesztéseket a Kormány ügyrendjéről szóló kormányhatározat szerinti
előzetes egyeztetés során véleményezi. Az előterjesztő a kormánybiztos véleményét köteles megvizsgálni, és
a kormánybiztossal egyeztetett módon köteles gondoskodni az előterjesztés átdolgozásáról.
A kormánybiztos a 2. pont c) alpontjában foglaltak szerint közvetlenül fordulhat az érintett miniszter irányítása
alatt álló központi vagy területi államigazgatási szerv, illetve egyéb költségvetési szerv vezetőjéhez az 1. pontban
foglaltak megvalósításához szükséges szakmai javaslatok érdekében.
A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat,
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1271/2022. (V. 27.) Korm. határozata
az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Ovádi Pétert – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra – az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
javaslatot tesz az állatkertek fejlesztésének koncepciójára;
b)
felülvizsgálja az állatkertek engedélyezésével és működésével kapcsolatos jogszabályokat;
c)
a felelős állattartással kapcsolatos intézkedési tervet dolgoz ki, különös tekintettel egy képzési program
megindítására;
d)
előkészíti a gyepmesteri telepek fejlesztésével kapcsolatos teendőket.
3. A kormánybiztos feladatai ellátása érdekében
a)
a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az érintett minisztériumok, szervezetek képviselőivel
egyeztetéseket folytat,
b)
a kormány tagjaival és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel szorosan együttműködik.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök az igazságügyi miniszter útján irányítja.
5. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
6. A kormánybiztos tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium szervezetében működő 8 fős titkárság segíti.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. A Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat 4. pontjában az „a Nemzeti Állatvédelmi
Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi cselekvési
terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3719

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 90. szám

A Kormány 1272/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra Bányai Gábort a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád-Csanád megye
közigazgatási területét magában foglaló Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési
Zóna) kiterjedően látja el.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b)
tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c)
véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési
térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
d)
a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e)
részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a)
a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez
csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b)
az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a térség egyetemeivel és tudományos intézeteivel,
c)
valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
9. A területfejlesztési miniszter intézkedik annak érdekében, hogy az e határozat szerinti feladatok ellátására
irodahelyiség kerüljön biztosításra.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
11. Hatályát veszti a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1273/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése
szerinti időtartamra – Móring Józsefet a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási
területét magában foglaló Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna)
kiterjedően látja el.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b)
tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c)
véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési
térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
d)
a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e)
részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a)
a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez
csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b)
az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a térség egyetemeivel és tudományos intézeteivel,
c)
valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
9. A területfejlesztési miniszter intézkedik annak érdekében, hogy az e határozat szerinti feladatok ellátására
irodahelyiség kerüljön biztosításra.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
11. Hatályát veszti a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3721

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 90. szám

A Kormány 1274/2022. (V. 27.) Korm. határozata
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra – dr. Szabó Tündét az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területét
magában foglaló Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna)
kiterjedően látja el.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b)
tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c)
véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési
térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
d)
a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e)
részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a)
a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez
csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b)
az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a térség egyetemeivel és tudományos intézeteivel,
c)
valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
9. A területfejlesztési miniszter intézkedik annak érdekében, hogy az e határozat szerinti feladatok ellátására
irodahelyiség kerüljön biztosításra.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
11. Hatályát veszti az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat.
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A Kormány 1275/2022. (V. 27.) Korm. határozata
az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra – Czunyiné dr. Bertalan Juditot az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex
fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom
megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye közigazgatási területét magában foglaló Északnyugatmagyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna) kiterjedően látja el.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b)
tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c)
véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési
térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
d)
a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e)
részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a)
a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez
csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b)
az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a térség egyetemeivel és tudományos intézeteivel,
c)
valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
9. A területfejlesztési miniszter intézkedik annak érdekében, hogy az e határozat szerinti feladatok ellátására
irodahelyiség kerüljön biztosításra.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
11. Hatályát veszti az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat.
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A Kormány 1276/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra – dr. Láng Zsoltot a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Pest Megye és Budapest Főváros közigazgatási területét
magában foglaló Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna)
kiterjedően látja el.
3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b)
tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c)
véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési
térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint
a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,
d)
a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e)
részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a)
a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez
csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b)
az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a térség egyetemeivel és tudományos intézeteivel,
c)
valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
9. A területfejlesztési miniszter intézkedik annak érdekében, hogy az e határozat szerinti feladatok ellátására
irodahelyiség kerüljön biztosításra.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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A Kormány 1277/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati
beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Fodor Gergelyt e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén
megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló
kormányzati beruházásokkal kapcsolatban
a)
figyelemmel kíséri és felügyeli a Kormány döntéseinek végrehajtását és a beruházások megvalósítását,
b)
részt vesz a beruházások szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és
műszaki dokumentációkba betekinthet,
c)
előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket, stratégiai dokumentumokat, beruházási
programokat, a beruházások időbeli ütemtervét és a szükséges kormány-előterjesztéseket, szervezi
a kapcsolódó egyeztetéseket, javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,
d)
az előkészítésben, tervezésben, lebonyolításban és kivitelezésben együttműködik a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a Citadella Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal,
e)
együttműködik, egyeztet az érintett helyi önkormányzatokkal,
f)
biztosítja az e kormányhatározat szerinti kormányzati beruházások összhangját,
g)
kapcsolatot tart, egyeztet a feladatkörükben érintett intézmények képviselőivel.
3. A kormánybiztos koordinálja a minisztériumoknak a Budai Várnegyed területén történő elhelyezésére vonatkozó
döntés-előkészítést, részt vesz az e tárgykörben szükséges kormány-előterjesztések előkészítésében és ezek
egyeztetésében.
4. A kormánybiztos feladatai ellátása során
a)
együttműködik a feladat- és hatáskörükben érintett miniszterekkel, valamint
b)
rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, továbbá félévente írásbeli beszámolót
készít.
5. A kormánybiztos munkájához a 2. pont d) alpontja szerinti gazdasági társaságok szakmai segítséget nyújtanak.
6. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
7. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati
beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1121/2021. (III. 12.) Korm. határozat.
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A Kormány 1278/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Wáberer Györgyöt e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. §
(3) bekezdése szerinti időtartamra a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos kidolgozza a Tokaj-Zemplén térség (a továbbiakban: Térség) komplex fejlesztésére vonatkozó
koncepciót, és közreműködik annak végrehajtásában, ennek keretében
a)
összehangolja a Térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását, együttműködve a Térséghez
tartozó települések képviselőivel, a megyei önkormányzat képviselőivel, valamint a megyei kormányhivatal
képviselőivel;
b)
ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek
megvalósításával összefüggő koordinációs feladatokat;
c)
közreműködik a Térség fejlesztéséhez kapcsolódó központi költségvetési források biztosítását szolgáló
döntések előkészítésében és végrehajtásában;
d)
közreműködik a Tokaji Borvidéket érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában;
e)
a Térséget érintően közreműködik a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség tervezési
feladataiban, a tervezett turisztikai projektek előkészítésében;
f)
közreműködik a Térség munkahelyteremtő beruházások létesítésére irányuló terveinek kidolgozásában és
végrehajtásában, és lefolytatja a Térségben működő vállalatok működésével, fejlesztésével összefüggésben
a szükséges társadalmi és kormányzati egyeztetéseket;
g)
közreműködik a Térség megtartóerejének növelését elősegítő közösségi, társadalmi környezet javítására
irányuló döntések előkészítésében és végrehajtásában.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a kormánybiztos a 2. pont szerinti kormányzati célokat képviselje,
illetve érvényesülésüket elősegítse a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsban annak a területfejlesztésről és
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti tagjaként, illetve megválasztott elnökeként.
4. A kormánybiztos a Térséget érintő turisztikai kérdésekben együttműködik a turizmusért felelős miniszterrel és
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
5. A kormánybiztos a tevékenységéről a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 31. §-a szerint számol be.
6. A kormánybiztos a 2. pont szerinti tevékenysége ellátása során együttműködik az Északkelet-magyarországi
Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal.
7. A kormánybiztos tevékenységét a területfejlesztési miniszter irányítja.
8. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
9. A kormánybiztos tevékenységét a területfejlesztési miniszter munkaszervezete segíti.
10. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra
és – a személyes gépjárműhasználat kivételével – kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
12. Hatályát veszti a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozat.
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A Kormány 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozata
az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében
Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Ruszó Gyulát e kormányhatározat hatálybalépésétől számított 2 éves időtartamra az Indonéz
Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által
biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
koordinálja az Indonéz Köztársaság állami szervei és a magyar hatóságok közötti szakmai tevékenységet,
b)
ellátja az Indonéz Köztársaság közúthálózatának fejlesztésében, valamint a közúthálózatot érintő
digitalizációban érintett magyar és indonéz hatóságok közötti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése
érdekében szükséges feladatokat,
c)
javaslatot tesz a két ország érintett hatóságai, szervei közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének irányaira,
d)
koordinálja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) és az Indonéz Köztársaság társszervei közötti szakmai tevékenységet,
e)
elősegíti a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szakmai tapasztalatainak az indonéz társszervek általi
megismerését és azok felhasználását.
3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti tevékenysége ellátása során
a)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket, stratégiákat, programokat, egyéb
kormányzati dokumentumokat,
b)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
5. A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
6. A kormánybiztost a tevékenysége ellátásában a Belügyminisztérium szervezetében működő ötfős titkárság segíti.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket a kormánybiztos kérésére
bocsássák a rendelkezésére.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1280/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig
elért eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat,
e közfeladat hatékony ellátása érdekében – Káel Csabát e határozat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése
szerinti időtartamra a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
összehangolja a mozgóképszakma szervezeteinek a működését,
b)
kidolgozza az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának
koncepcióját, és felügyeli annak megvalósítását,
c)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
d)
meghatározza a mozgóképszakmát érintő lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
e)
ellátja a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elhelyezésével
kapcsolatos beruházások kulturális szempontú, szakmai koordinációját,
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f)

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

ellátja a Művészetek Palotája épületegyüttesének új MICE center (eseményközpont) épülettel
történő bővítéséhez kapcsolódó ingatlanfejlesztés üzemeltetési szempontú, szakmai koordinációját,
az ingatlanfejlesztést követő működés előkészítését,
g)
ellátja a Fertőd-Eszterháza Esterházy-kastély fejlesztésével és az Eszterháza Turisztikai Központtal összefüggő
feladatok kulturális szempontú, szakmai koordinációját,
h)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.
A kormánybiztos jelen határozat szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján irányítja.
A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretében működő titkárság segíti.
A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos
rendelkezésére.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

