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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 423/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel az Alaptörvény 51. cikk
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek
az elhárítása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszünteti.
2. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti
a)
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet,
b)
a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának
meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet.
4. §		
Nem lép hatályba
a)
a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam
felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
b)
az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról szóló
267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet.
5. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése
1. §		
A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok
2. §		
A Kormány a veszélyhelyzet következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.
3. §

(1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
(2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
(3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések
végrehajtásában.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a 2022. október 31-én hatályos szöveggel,
e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
(2) 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 ideje alatt kiadott,
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a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet,
a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,
a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)
Korm. rendelet,
a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról,
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendelet,
a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)
Korm. rendelet,
az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel
érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,
a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos
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egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,
26.
az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,
27.
a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,
28.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,
29.
az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,
30.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.)
Korm. rendelet,
31.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet
a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
(3) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
1.
a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
2.
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
3.
a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet
– annak 5. §-a kivételével –,
4.
a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet,
5.
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
6.
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,
7.
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 12. §-a kivételével –,
8.
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
9.
egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet – annak 2. §-a és 5. §-a kivételével –,
10.
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
11.
a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam
felügyelete alá vonásáról szóló 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
12.
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 27. §-a kivételével –,
13.
a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről szóló
246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
14.
a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet
– annak 3. §-a kivételével –,
15.
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
16.
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról szóló
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
17.
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
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egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak
16. §-a kivételével –,
a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje
alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a
kivételével –,
az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet során történő eltérő
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
– annak 4. §-a kivételével –,
a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet
– annak 6. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.)
Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,
egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – annak 8. §-a
kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.)
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 8. §-a
kivételével –,
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.)
Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,
egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5. §-a
kivételével –,
egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.)
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5. §-a
kivételével –,
a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének,
nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.)
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó
különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.)
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet
– annak 10. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a
kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a
kivételével –,
egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak
5. §-a kivételével –,
az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról
szóló 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak
6. §-a kivételével –,
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz
agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi
rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas
vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.)
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,
a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet – annak 4. §-a
kivételével –,
a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.)
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet veszélyhelyzettel
összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló
humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal
kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló
379/2022. (X. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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62.

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet
– annak 5. §-a kivételével –,
63.
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében
történő felfüggesztéséről szóló 387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
64.
a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 8. §-a
kivételével –,
65.
a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával,
díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet,
66.
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 393/2022. (X. 19.)
Korm. rendelet,
67.
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet,
68.
a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának
kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,
69.
a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és
a mikrogridek létrehozásáról szóló 414/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,
70.
a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,
71.
az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
72.
a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
73.
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló
419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
74.
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 420/2022. (X. 27.)
Korm. rendelet,
75.
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének
veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet
a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
(4) Ahol
a)
az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
b)
a (2) bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet,
c)
a (3) bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet vagy a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.
2. §		
A 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 21. alcíme.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2022. december 31-jén lép hatályba.

4. §		
Nem lép hatályba a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet.
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(1) Hatályát veszti a 2. §.
(2) Hatályát veszti a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak
átadásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 2022. november 1. napjától a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye:
1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszáma: 01-10-044180) (a továbbiakban: NIF Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26.;
cégjegyzékszáma: 01-10-048661) (a továbbiakban: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) jogutódja
az 1. mellékletben meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban
rögzített feladatok tekintetében.
(2) 2022. november 1. napjától a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-10-044336)
(a továbbiakban: BMSK Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2. mellékletben
meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített
feladatok tekintetében.
(3) 2022. november 1. napjától a BMSK Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Korm. határozat hatálya alá tartozó, a 3. mellékletben meghatározott projekt, valamint az azokhoz kapcsolódó,
jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.
(4) 2022. november 1. napjától a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146
Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-09-273409) (a továbbiakban: BMSK Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hatálya
alá tartozó, a 4. mellékletben meghatározott projekt, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.
(5) 2022. november 1. napjától a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26. 8. em. 836.; cégjegyzékszáma: 01-10-141742) (a továbbiakban:
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2023. évi
labdarúgó Európa-liga döntőjének budapesti megrendezése, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

2. §

(1) Az 1. § szerinti jogutódlások tárgyát képezi a feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő valamennyi jogviszony
– az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel fennálló munkaviszonyból származó jogok és
kötelezettségek kivételével –, így különösen
a)
a vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek, valamint
b)
a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek.
(2) Az 1. § szerinti jogutódlások az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel szemben fennálló
követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési vagy kártérítési igényt vagy biztosíték
nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
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(3) Az 1. §-ban meghatározott feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek,
szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek – a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül –
2022. október 31-ei fordulónappal ellenérték nélkül átszállnak az 1. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott
jogutód társaságra (a továbbiakban: Jogutód Társaság), és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó valamennyi,
szerződésen alapuló jogviszonyban 2022. november 1. napjától az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.
helyébe a Jogutód Társaság lép.
(4) Az 1. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban
2022. november 1. napján az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. helyébe a Jogutód Társaság lép.
(5) Az 1. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási eljárásokban, peres és
nemperes eljárásokban az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. helyébe 2022. november 1. napján
a Jogutód Társaság lép, és ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség
a Jogutód Társaságot illeti meg vagy terheli. A Jogutód Társaság gondoskodik a fél személyében történő változás
eljárásban történő bejelentéséről.
3. §

(1) Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-nek, a NIF Zrt.-nek, a BMSK Zrt.-nek, a BMSK Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek és a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-nek az 1. § szerinti jogutódlással összefüggésben
felmerülő, a támogató részére teljesítendő visszafizetési kötelezettségére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 98. § (6) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. köteles 2022. október 31-ei fordulónappal az ezen rendelettel
érintett projektekhez kapcsolódó támogatási jogviszonyonként elkülönített, könyvvizsgálói záradékkal
ellátott pénzügyi és szakmai státuszelszámolást (a továbbiakban együtt: státuszelszámolás) készíteni. Ezen
státuszelszámolások nem minősülnek az Ávr. 92. §-a szerinti részbeszámolónak. Azon projektek esetében, ahol
a feladat véghatárideje 2022. október 31-e előtti, fordulónapként a feladat véghatáridejének napját kell érteni.
Az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek esetén a 2022. október 31-e előtti véghatáridő esetén
záróelszámolás készítése szükséges. A státuszelszámolások benyújtását az NKK Nemzeti Közlekedési Központ
Nonprofit Zrt. valamennyi támogatási jogviszony esetében az e rendelet szerinti jogutódlást követően köteles
megkezdeni, és legkésőbb 2022. november 15-ig a támogatónak benyújtani. A státuszelszámolásokat a már
korábban elfogadott részelszámolási időszakot követő időszakra – amennyiben volt ilyen – figyelemmel szükséges
elkészíteni. A támogató a státuszelszámolásokat mintavételes eljárás keretében ellenőrzi.
(3) A (2) bekezdés szerinti európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek tekintetében a részzáró, illetve
záróelszámolásnak minősülő státuszelszámolásba beleszámítanak az NKK Nemzeti Közlekedési Központ
Nonprofit Zrt. 2022. október 31. és 2022. november 30. közötti időszakban felmerülő költségei, ezen költségek
az adott támogatás terhére elszámolhatóak. Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. az európai uniós
támogatásokból finanszírozott projektek esetén a fel nem használt támogatási előleget a támogató felé visszautalja.
(4) A központi költségvetési forrásból finanszírozott projektek tekintetében az NKK Nemzeti Közlekedési Központ
Nonprofit Zrt. által fel nem használt támogatást – a státuszelszámolások eredménye alapján – az adott támogatási
jogviszony vonatkozásában az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. a Jogutód Társaság részére átadja.
A támogatás átadására a Jogutód Társaság által az elszámolás vonatkozásában kiadott elfogadó nyilatkozat – amely
tartalmazza az átadásra kerülő támogatás összegét és a Jogutód Társaságok megnevezését és bankszámlaszámát –
kézhezvételét követő 15 napon belül kerül sor.
(5) A feladatok végrehajtásának folyamatossága érdekében a jogutódlás napja és a státuszelszámolás támogató
általi elfogadásának napja közötti időszakban a Jogutód Társaságnál felmerülő költségek fedezeteként
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. az általa a központi költségvetési forrásokból fel nem használt
támogatás összegéből a Jogutód Társaság és az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. között támogatási
jogviszonyonként megkötött írásbeli megállapodásban meghatározott összeget köteles a (4) bekezdés szerinti
átutalást megelőzően, 2022. november 15. napjáig átadni a Jogutód Társaság részére. A támogató a jogutódlásból
és a feladatok átadásából fakadó fentiek szerinti előzetes forrásátadást az adott projekthez kapcsolódó
státuszelszámoláshoz kapcsolódó elfogadó nyilatkozatban elismeri.

4. §		
Ez a rendelet 2022. október 31. napján lép hatályba.
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5. §		
Hatályát veszti
a)
a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények
rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.)
Korm. rendelet,
b)
az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről
szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 9. §-ában az „– a 7. § (2) bekezdése szerinti
intermodális csomópontok kivételével –” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság részére átadásra kerülő
projektek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése
Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút
II. ütem)
A hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti
hálózaton fejlesztés előkészítése
Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések
Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése
A BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Kőbánya felső – Rákosliget
rekonstrukciójának, kapacitásbővítésének, Rákos–Gyömrő szakaszon megállóhelyek, állomások létesítésének,
felújításának, átépítésének; Budapest-Nyugati pu. vágányhálózat és bevezető szakaszok rekonstrukciójának
előkészítése)
Budapest vasúti átjárhatósága: új vasúti összekötő alagút létesítésének, a fejpályaudvarok és budapesti
vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei
fejlesztésének előkészítése/Új vasúti kapcsolat a Mediterrán és az Orient/East – Med TEN-T korridorokon
Budapest belvárosán keresztül – Környezetvédelmi munkarészek és környezetvédelmi engedélyezés
A BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Rákospalota-Újpest –
Vácrátót – Vác)
H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak–déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése
Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén
az M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek
beszerzése előkészítése
Pest megyei agglomerációs, elővárosi P+R, B+R parkolók fejlesztése (50 helyszín, 3.000 db új P+R parkolóhely
és 2.000 db új B+R tárolóhely)
Budai fonódó villamoshálózat II. ütem fejlesztése – Műegyetem rakparti villamos kiépítése a MOL székház,
Kopaszi-gát térségéig
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének fejlesztése
Új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megépítése
Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Szegedi úti felüljáró
Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Mexikói úti P+R parkolóházak
Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Hősök tere forgalomcsillapítás
Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedés, Budakeszi buszsáv fejlesztése
Óbudai-sziget fejlesztéséhez kapcsolódó, újrahasznosított vasúti hídelemekből épülő gyalogos-kerékpáros
Duna-híd tervezése és kivitelezése
Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztése
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2. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére átadásra kerülő projektek
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Déli Városkapu – Kemény Ferenc Program (Atlétikai Stadion, Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák, Fedett
Pályás Atlétikai Edzőcsarnok, Dunai Evezős Központ – evezős pálya – evezős klubház, Csepel Közpark és
Wetland, Xtrém Szabadidő Park, KDV-VIZIG csepeli telephelyén található három műemléki épület felújítása,
Masterplan)
PPKE új Campus fejlesztése
Óbudai Egyetem campusfejlesztése
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális fejlesztése
Nemzeti Korcsolyázó Központ és Récsei Center
Budapesti Kongresszusi Központ – MÜPA2
Velodrom – Debrecen, Pallag
A Gellért-hegyi közpark megújítása
Népliget átkötés – Északi Járműjavító, Eiffel Műhelyház és Népliget közötti új parkkapcsolat
A Városmajor megújítása
Egykori Józsefvárosi pályaudvar területének átfogó városfejlesztése az állami vagyon magas értéken való
hasznosítása érdekében
Rákosrendező pályaudvar helyén átfogó városfejlesztés és parkfejlesztés előkészítése az állami vagyon magas
értéken való hasznosítása érdekében
Puskás Aréna projekt
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás
Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése

3. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére átadásra kerülő IKOP projekt
1.

A BFK Nonprofit Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Kelenföldi intermodális csomópont)

4. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadásra kerülő KEHOP-projekt
1.

Ráckevei-(Soroksári-)Duna revitalizáció – előkészítés (projekt előkészítés)
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A Kormány 427/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szabályairól
A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területi védelmi bizottság
1. §

(1) A területi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő,
döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik a döntés végrehajtásában.
(2) A területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési feltételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal biztosítja,
valamint ellátja a gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatot.
(3) A területi védelmi bizottság és munkaszervezete működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrást
a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi forrás felhasználása a területi védelmi
bizottság által jóváhagyott éves feladat- és pénzügyi terv alapján történik. Az abban foglaltak teljesítéséről a területi
védelmi bizottság elnöke évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol a honvédelemért felelős
miniszternek és a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének.

2. §		
A területi védelmi bizottság az illetékességi területén, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
alapján együttműködik a honvédelmi igazgatási és a kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint
a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervvel, szervezettel.
3. §		
A területi védelmi bizottság elnöke
a)
felel a megyei, fővárosi szintű védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáért,
b)
irányítja a hibrid fenyegetéssel szembeni ellenálló képesség növelésének területi szintű feladatait,
c)
koordinálja a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladat végrehajtását,
d)
koordinálja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos területi feladat végrehajtását,
e)
gyakorolja a polgári védelemmel, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos hatáskört,
f)
biztosítja a területi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint
a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét,
g)
a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét, valamint
a főpolgármestert és a polgármestert a hatáskörükbe tartozó feladat végrehajtására utasíthatja,
h)
meghatározza a katasztrófák elleni védekezés (a továbbiakban: védekezés) területi feladatát, ellenőrzi annak
végrehajtását, illetve kezdeményezi a területi polgári védelmi erő bevonását,
i)
hatáskörét meghaladó esetben, a védekezéssel összefüggésben az ágazati koordinációs szerv, összehangolt
védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve útján kezdeményezi
a Kormány döntését,
j)
az ágazati koordinációs szerv, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás
központi szerve útján – ha az intézkedés késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, közvetlenül
a katonai szervezet parancsnoka vagy a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezető
ügyeleti szolgálata útján – kezdeményezi a Magyar Honvédség védekezésbe történő bevonását,
k)
illetékességi területén gondoskodik a helyreállítás sorrendjének és ütemének megvalósításáról,
l)
intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,
m)
meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,
n)
koordinálja a humanitárius segély elosztását.
4. §		
A területi védelmi bizottság állapítja meg
a)
a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő
kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információ továbbításának követelményeit,
b)
a helyi védelmi bizottság által létrehozandó munkacsoport és az általa kezelendő iratok körét,
c)
a helyi védelmi bizottság, valamint az általa létrehozandó munkacsoport tagjának, a polgármester,
a honvédelmi referens és a közbiztonsági referens védelmi és biztonsági felkészítésének követelményét,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 175. szám

d)
e)
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a gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának
korlátozására, az ingatlan és a szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,
a területi védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szervezet tevékenységét, a feladat
koordinációját, valamint az együttműködés rendjét.

5. §		
A területi védelmi bizottság irányítási jogkörét a titkársága közreműködésével látja el a helyi védelmi bizottság felett.
6. §

(1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 53. § (1) bekezdése szerinti jogkörében – együttműködve
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter által vezetett minisztériummal – ellenőrzi a területi védelmi és biztonsági igazgatás feladatainak
végrehajtását.
(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzés keretében vizsgálja és értékeli
a)
a védelmi és biztonsági feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,
b)
a védelmi és biztonsági felkészítés intézkedési tervét,
c)
a nemzetgazdaság erőforrása védelmi célú felkészítésének tervezését,
d)
a döntés jogszerűségét,
e)
a vezetési feltétel meglétét,
f)
az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,
g)
a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,
h)
a területi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és a felkészítés végrehajtását,
i)
a területi védelmi bizottság működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrás felhasználásának
jogszerűségét és célszerűségét, valamint
j)
a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

7. §

(1) A területi védelmi bizottság rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén kijelölt szervnél a védelmi és biztonsági
feladat végrehajtását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a területi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a területi
államigazgatási szerv bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli
a)
a védelmi és biztonsági feladat végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet,
b)
az intézkedési terv kidolgozását és végrehajthatóságát,
c)
a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésének tervezését,
d)
az (1) bekezdés szerinti feladat végrehajtásával összefüggő döntést,
e)
a vezetési feltétel meglétét,
f)
az ügyviteli szabályozóban meghatározottak betartását,
g)
a védelmi és biztonsági felkészülés keretében végrehajtott feladatot,
h)
a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlat és felkészítés végrehajtását,
i)
a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerűségét és célszerűségét,
j)
a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének alkalmazását.

8. §

(1) A területi védelmi bizottság munkaszervezete a területi védelmi bizottság titkársága, amely a fővárosi és megyei
kormányhivatalban, a területi védelmi bizottság elnökének közvetlen alárendeltségében működő, osztály jogállású
szervezet.
(2) A területi védelmi bizottság titkársága a Magyar Honvédség vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába
tartozó titkárból, titkárhelyettesből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott személyekből áll.
(3) A területi védelmi bizottság titkárságát a területi védelmi bizottság titkára vezeti, akit akadályoztatása esetén
a titkárhelyettes helyettesít.

9. §

(1) A területi védelmi bizottság titkárát – a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének, a területi
védelmi bizottság elnökének és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek az előzetes egyetértésével –
a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki a Magyar Honvédség vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
állományából.
(2) A területi védelmi bizottság titkárává legalább főtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhető ki.
A kinevezés az érintett személy szolgálati viszonyának megszűnésével vagy más személynek az (1) bekezdés szerint
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a területi védelmi bizottság titkárává történt kinevezésével a kinevezési okiratban a titkári feladat megkezdésére
meghatározott kezdőnapon szűnik meg.
(3) A területi védelmi bizottság titkárhelyettesére a területi védelmi bizottság elnöke tesz javaslatot a védelmi
és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjével, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és
a honvédelemért felelős miniszterrel való egyeztetést követően.
(4) A területi védelmi bizottság titkárhelyettesét – a (3) bekezdés szerinti egyeztetésben érintettek egyetértése esetén –,
ha
a)
a Magyar Honvédség állományába tartozik, a honvédelemért felelős miniszter,
b)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozik, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
jelöli ki.
(5) A területi védelmi bizottság titkárságának további foglalkoztatottját a fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja
jelöli ki.
10. §

(1) A területi védelmi bizottság a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint rendszeresen, de legalább
évente két alkalommal ülésezik.
(2) A területi védelmi bizottság elnöke a területi védelmi bizottság ülésére állandó meghívottként tanácskozási joggal
meghívja
a)
a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetőjét,
b)
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt védelmi és biztonsági igazgatási
feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjét, katasztrófavédelmi feladat tekintetében
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti egységének vezetőjét,
c)
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét,
d)
a területi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szerv megyei vezetőit,
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szerv és létesítmény biztonsági védelméért felelős szerv területi
vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi bizottságnak,
e)
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság területileg illetékes vezetőjét, kivéve, ha tagja a területi védelmi
bizottságnak,
f)
a Magyar Honvédség parancsnoka által a területi védelmi bizottsággal együttműködésre kijelölt katonai
szervezet parancsnokát,
g)
az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes vezetőjét,
h)
országos közút kezelését, üzemeltetését ellátó szerv vagy szervezet területi vezetőjét,
i)
a területi illetékességébe tartozó helyi védelmi bizottság elnökét, valamint
j)
az a)–i) pont szerinti vezető által kijelölt képviselőt.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyen kívül a területi védelmi bizottság elnöke meghívja azt, akinek a területi
védelmi bizottság ülésén való jelenlétét indokoltnak tartja.

11. §

(1) A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági igazgatási operatív tevékenységének támogatása érdekében
operatív munkaszervet működtet, amely az illetékességi területén lévő helyi védelmi bizottság melletti
helyi operatív munkaszervvel folyamatosan együttműködik.
(2) A területi védelmi bizottság az operatív munkaszervének bevonásával
a)
intézkedéséről folyamatosan tájékoztatja az ágazati koordinációs szervet és annak operatív szerve
vezetőjét, összehangolt védelmi tevékenység esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által
működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központot,
b)
végrehajtja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, összehangolt védelmi tevékenység esetén
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által működtetett Nemzeti Eseménykezelő Központ által
meghatározott mentési feladatok koordinálását, összehangolását,
c)
irányítja a védekezésben részt vevő szerv tevékenységét, és koordinálja a felajánlást,
d)
kezdeményezheti más megye vagy a főváros polgári védelmi szervezetének alkalmazását, továbbá
a Magyar Honvédség közreműködését,
e)
illetékességi területén működő területi államigazgatási szerv részére a védekezéssel és a felkészüléssel
összefüggő feladatot határozhat meg a védekezés feladatainak összehangolása érdekében, valamint
f)
felügyeli és koordinálja a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos területi szintű tevékenységet.
(3) Az operatív munkaszerv ügyrendjét saját maga állapítja meg, amelyet a területi védelmi bizottság vezetője
hagy jóvá.
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2. A helyi védelmi bizottság
12. §

(1) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi.
(2) A helyi védelmi bizottság elnökét védelmi és biztonsági igazgatási feladata ellátásában a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a védelmi és biztonsági
feladat ellátásában részt vevő szerv, szervezet javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel támogatja, és közreműködik
a döntés végrehajtásában.
(3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezető-helyettese látja el.
(4) A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője jelöli ki.
A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik,
és vállalja, hogy a kijelöléstől számított két éven belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási
szakirányú képesítést nyújtó képzésén megkezdi és az előírt határidőre befejezi a tanulmányait.
(5) A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének vezetője jelöli ki a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy helyi szervének állományából.
A helyi védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel és
tiszti rendfokozattal rendelkezik.
(6) A járási hivatalvezető-helyettest titkári feladata ellátásában a területi védelmi igazgatási szerv rendszeres felkészítés
és továbbképzés formájában támogatja. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármester védelmi és
biztonsági igazgatási feladata ellátásában.

13. §		
A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint együttműködik a honvédelmi igazgatási és a kijelölt katasztrófavédelmi feladatot ellátó szervvel, valamint
a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő más szervezettel.
14. §		
A helyi védelmi bizottság elnöke
a)
felel a helyi szintű védelmi és biztonsági igazgatási feladatok összehangolásáért,
b)
biztosítja a helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételét,
c)
biztosítja a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszerének, valamint egyéb, védelmi és biztonsági
célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszernek a folyamatos működőképességét,
d)
meghatározza a védekezés helyi feladatát, ellenőrzi annak végrehajtását, illetve kezdeményezi a települési
polgári védelmi erő bevonását,
e)
irányítja a védekezésben részt vevő polgármester tevékenységét,
f)
meghatározza a helyreállítás sorrendjét és ütemét,
g)
intézkedik a lakosság alapvető ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig,
h)
meghatározza az illetékességi területén működő közigazgatási szerv helyreállítással kapcsolatos feladatát,
i)
biztosítja a helyi védelmi bizottság védelmi és biztonsági célú vezetési infrastruktúrájának, valamint
a védelmi és biztonsági igazgatás infokommunikációs rendszerének folyamatos működőképességét,
folyamatosan üzemképes állapotban tartott, a járási hivatal infrastruktúrájára alapuló vezetési pontot
tart fenn.
15. §		
A helyi védelmi bizottság elnöke a helyi védelmi bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívja
a)
a járási székhely polgármesterét,
b)
a helyi védelmi bizottság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személyt,
c)
azt, akinek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja.
16. §		
A helyi védelmi bizottság – a területi védelmi bizottság iránymutatása alapján – meghatározza
a)
a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével az illetékességi területén működő védelmi és biztonsági feladat
ellátásában részt vevő szerv kiértesítésének, riasztásának, készenlétfokozásának, valamint az információ
továbbításának rendjét,
b)
a létrehozandó munkacsoport szervezetét és működését, a munkacsoport által kezelendő iratot,
c)
a polgármester, a honvédelmi és a közbiztonsági referens, valamint a védelmi és biztonsági feladat
ellátásában részt vevő helyi szerv vezetője tartózkodási helyének bejelentése és nyilvántartása rendjét,
d)
a polgármesteri hivatalnál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményét,
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e)
f)

a gazdasági és anyagi szolgáltatás körében igénybevételre kijelölt technikai eszköz és ingóság mozgásának
korlátozására, az ingatlan és szolgáltatás átadásának előkészítésére vonatkozó követelményt,
a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a védelmi és biztonsági igazgatásban feladatot ellátó szerv és
szervezet tevékenységét, a feladatok koordinációját, az együttműködés rendjét.

3. A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervezetek
17. §

(1) A védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet biztosítja a jogszabályban előírt védelmi és
biztonsági feladat végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételt, aminek érdekében
a)
intézkedési tervet készít a Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti miniszter, a területi védelmi bizottság,
a helyi védelmi bizottság és a polgármester rendelkezése szerint,
b)
kialakítja a védelmi és biztonsági feladata ellátásához szükséges szervezeti és működési rendet,
c)
minisztériumtól érkező megkeresés, illetve a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének
megkeresése esetén védelmi és biztonsági tisztviselőt, valamint védelmi és biztonsági feladat ellátásáért
felelős szervezeti egységet jelöl ki,
d)
végrehajtja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló, feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti
intézkedést, rendszabályt, amelynek eredményéről az elrendelőt tájékoztatja,
e)
részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatási felkészítés kormányzati, területi feladattervében meghatározott
gyakorlaton, valamint részt vesz a részére meghatározott képzésen és felkészítésen,
f)
működteti az eseményfigyelő és jelzőrendszert.
(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének megkeresésére kijelölt védelmi és biztonsági tisztviselő feladata
a)
a szervezeten belüli védelmi és biztonsági szakmai tevékenység támogatása,
b)
a vezetői döntés szakértői hátterének biztosítása és
c)
a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével történő kapcsolattartás.

4. A védelmi és biztonsági feladatokra való felkészülés települési szintű feladatai
18. §

(1) A polgármester a Vbö. 58. § (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel a védelmi és biztonsági feladat ellátására való
felkészülés és a védekezéssel összefüggő feladat ellátása érdekében honvédelmi referenst, valamint közbiztonsági
referenst jelölhet ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatot a polgármester döntése alapján egy személy is elláthatja.

19. §

(1) Honvédelmi referensként a polgármester a honvédelmi felkészülés és védekezés szakmai feladatában közreműködő,
legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyt jelölhet ki.
(2) Honvédelmi referens kijelölése a 200 főt meghaladó lakosságszámú településen nem mellőzhető.
(3) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a honvédelmi referenst.
Megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere
gyakorolja.
(4) A honvédelmi referens részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatás területi vagy helyi szerve által szervezett
honvédelmi képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton.
(5) A honvédelmi referens a polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester
honvédelmi feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ennek keretében a felkészülés
időszakában
a)
részt vesz a települési honvédelmi terv elkészítésében,
b)
közreműködik a településen végrehajtandó katonai igazgatási feladat szervezésében és végrehajtásában,
c)
részt vesz a feladatkörét érintő képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton,
d)
közreműködik a honvédelmi nevelés települési feladatának szervezésében és végrehajtásában,
e)
részt vesz a települést érintő honvédelmi gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
f)
részt vesz a települést érintő polgári védelmi feladat, illetve gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
g)
közreműködik a lakosság honvédelmi felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,
h)
közreműködik a katonai hagyományápolással, hadisírgondozással kapcsolatos települési feladat
szervezésében és végrehajtásában,
i)
részt vesz a honvédelmi tárgyú rendezvényen,
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kapcsolatot tart a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködő
más szervvel és szervezettel, közreműködik az ezen szerv által kért, honvédelmi és katonai igazgatási tárgyú
adatszolgáltatás végrehajtásában.

(1) Közbiztonsági referensként a polgármester a védekezésre való felkészülés, a védekezés, a helyreállítás szakmai
feladatában, továbbá rendvédelmi feladatában közreműködő, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező
személyt jelölhet ki.
(2) A katasztrófavédelmi szempontból I. vagy II. veszélyességi osztályba sorolt településen közbiztonsági referens
kijelölése nem mellőzhető.
(3) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a közbiztonsági referenst,
megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere
gyakorolja.
(4) A közbiztonsági referens a kijelölését követő 90 napon belül köteles elvégezni a közbiztonsági referensi
tanfolyamot, és azon vizsgabizonyítványt szerezni.
(5) A közbiztonsági referens polgári védelmi felkészítésének tematikáját, tárgykörét, óraszámát külön jogszabály
állapítja meg.
(6) A közbiztonsági referens a polgármester feladatmeghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester
védekezési feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, aminek keretében a felkészülés
időszakában
a)
részt vesz a települési (fővárosi kerületi) veszélyelhárítási terv elkészítésében,
b)
a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítésen,
c)
közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,
d)
figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzettel kapcsolatos, a helyi sajátosságról és a tanúsítandó
magatartási szabályról történő tájékoztatását,
e)
közreműködik a lakossági riasztó és riasztó-tájékoztató végpont működőképességének és
karbantartottságának ellenőrzésében,
f)
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása
során szakmai javaslattal segíti a polgármester döntését,
g)
részt vesz a polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szervezetbe történő
beosztásában, a szervezet kiképzésének és gyakorlatának előkészítésében és lebonyolításában,
h)
rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatról, valamint
i)
kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő
más szervvel és szervezettel.
(7) A közbiztonsági referens a védekezés időszakában
a)
előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntését a lakosság és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak védelme érdekében,
b)
kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervvel, és erről tájékoztatja
a polgármestert,
c)
előkészíti a polgári védelmi kötelezettséggel terhelt állampolgár polgári védelmi szolgálatra kötelező
határozatát és a települési polgári védelmi szervezet alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatot,
d)
részt vesz a kitelepítés, a kimenekítés, a befogadás és a visszatelepítés feladatában.
(8) A közbiztonsági referens a helyreállítás időszakában
a)
közreműködik a vis maior eljárásban,
b)
részt vesz a kárfelmérésben, és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntését,
c)
folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munka helyzetét, amelyről rendszeresen
tájékoztatja a polgármestert,
d)
közreműködik a településre érkező segélyszállítmánnyal és adománnyal kapcsolatos feladatban,
e)
közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenység ellenőrzésében.
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5. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 22. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

22. §

(1) Az 1. § (1)–(3) bekezdésében, a 3. § a) pontjában, a 8. § (1) és (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében,
a 10. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 12. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe
a „vármegyei” szöveg lép.
(2) A 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályairól
A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételének általános szabályai
1. §		
Ez a rendelet a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Vbö.) szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülési feladatokat,
a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kijelölésének, igénybevételének a szabályait, az előzetes
szerződéskötés szabályait, valamint a hadkiegészítő és toborzó központ, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
a területi védelmi bizottság, a polgármester, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel érintett
jogosultságait és kötelezettségeit szabályozza.
2. §

(1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve összehangolja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre
való felkészüléssel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységek megvalósítását, ellenőrizheti a gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő esemény, feladat állapotát.
(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve összehangolja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
Vbö. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénybevételi hatóság által történő elrendelését, teljesítésének a rendjét,
valamint a folyamatban részt vevő szervek, szervezetek kapcsolódó feladatait.

3. §		
A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség felkészülési feladatának teljesítése során a hadkiegészítő és
toborzó központ és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve – kérelemre – tájékoztatja egymást
az igénybevételre kijelölt ingatlanról, ingó dologról, szolgáltatásról és technikai eszközről.
4. §

(1) A Vbö. 14. § (2) bekezdésében meghatározott valamely gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
e rendeletben foglaltak szerinti, hatósági határozatban történő elrendelését megelőzően a feladat- és hatáskörrel
rendelkező szerv a gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételére a gazdasági és anyagi szolgáltatásra
kötelezhető érintettel előzetesen szerződést vagy más együttműködési megállapodás köthet.
(2) A gazdasági és anyagi szolgáltatás az (1) bekezdés szerinti biztosítása esetén a Vbö. 15. § (1) bekezdés b) és
c) pontja szerinti igénybevételi hatóság az adott gazdasági és anyagi szolgáltatást továbbiakban nem jelölheti ki,
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kötelezettségként nem rendelheti el, kivéve, ha a védelmi és biztonsági érdek érvényesítése megköveteli, vagy
a gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevétele más módon nem biztosítható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerv az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötéséről, valamint megszűnéséről
haladéktalanul tájékoztatja a területi védelmi bizottság elnökét, a polgármestert, valamint a hadkiegészítő és
toborzó központot.
5. §

(1) A Vbö. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igénybevételi hatóság a Vbö. 15. § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésről szóló döntését
a)
az állami működés, a kormányzás és az alapvető fontosságú kormányzati szolgáltatás folytonosságának,
illetve
b)
a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen egyéb termelési és szolgáltatási tevékenységet
végző természetes személy vagy gazdasági társaság működésének fenntartása
érdekében hozhatja meg, ha ez honvédelmi vagy katasztrófavédelmi szempont mérlegelése alapján célszerűbb,
mint a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének elrendelése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mérlegelés kiterjed a honvédelmi szervezet és a katasztrófavédelmi szerv működésének
biztosíthatóságára, ellátásukhoz és tevékenységük hatékonyságához fűződő szempontra.

6. §

(1) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére az ingatlan, illetve a technikai eszköz tulajdonosa,
birtokosa, használója, és a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyával rendelkezni jogosult kötelezhető.
(2) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget az igénybevételt elrendelő határozatban megállapított
helyen és időpontban, vagy a határozat átadásakor haladéktalanul teljesíteni kell, technikai eszköz esetében
az 1. mellékletben meghatározott rendeltetésszerű állapotban történő átadásnak megfelelően.
(3) Az igénybevételt elrendelő határozattal kötelezett a gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítését befolyásoló
valamennyi változást, tényt a Vbö. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igénybevételi hatóságnál haladéktalanul
bejelenti.
(4) A gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatás
teljesítésekor az átvevő jegyzőkönyvet vesz fel. Az átvevő a jegyzőkönyvben rögzíti
a)
az átvevő személyét, azonosításra alkalmas adatait,
b)
a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyát, azonosítására alkalmas adatait, teljesítésének helyét, idejét,
c)
az igénybevételt elrendelő határozat számát,
d)
harmadik személynek a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogát,
e)
a gazdasági és anyagi szolgáltatás ellenértékét, ha az megállapítható, továbbá
f)
minden olyan tényt vagy adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából lényegesnek tart.
(5) Ha a gazdasági és anyagi szolgáltatás tárgya ingatlan vagy technikai eszköz, annak átadása esetén
a jegyzőkönyvben rögzíteni kell pontos vagy becsült értékét, állapotát, a célra való alkalmasságát, valamint
a közüzemi fogyasztásmérő átadáskori állását is.

2. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételének megszűnése
7. §

(1) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség akkor szűnik meg, ha
a)
az igénybevételt elrendelő határozat kiadásának indoka megszűnt,
b)
az igénybevétel megkezdése után olyan körülmény merült fel, amelynek alapján az igénybevételt elrendelő
határozat meghozatala kizárt lett volna, vagy
c)
az igénybevételt elrendelő határozatban megjelölt határidő lejárt.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott körülményről való tudomásszerzést, illetve az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő 8 napon belül a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
tárgyának a kötelezett vagy más átvételre jogosultként megjelölt személy részére történő visszajuttatásáról azon
szerv gondoskodik, amely a gazdasági és anyagi szolgáltatást ezen időpontban vagy azt megelőzően utoljára
igénybe vette.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség tárgyát a Vbö. 15. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnésekor vagy a gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség tárgyának visszaadásakor az átadó a 6. § (4) bekezdése szerinti tartalommal jegyzőkönyvet vesz fel.
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3. A gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos elektronikus közszolgáltatások
8. §

(1) Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási
kötelezettségét az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog,
technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság, hadkiegészítő és toborzó központ, valamint
a polgármester részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikus úton is teljesítheti.
(2) A hivatali kapus regisztrációval rendelkező igénybevevő a gazdasági és anyagi szolgáltatás kijelölésére, illetve
igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett
székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog, technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság,
hadkiegészítő és toborzó központ, valamint a polgármester részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren
keresztül, elektronikus úton is megküldheti.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és kérelem elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása
érdekében az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog,
technikai eszköz helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal elektronikus hatósági ügyintézési portálján
az illetékes területi védelmi bizottság, a honvédelemért felelős minisztérium elektronikus hatósági ügyintézési
portálján a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve elhelyezi a gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatót és a rendszeresített elektronikus formanyomtatványt
a kitöltéshez szükséges keretprogrammal együtt.

4. A gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési rendelkezés
9. §		
A védelmi és biztonsági igazgatás központi, területi, helyi és települési feladatának végrehajtásához a gazdasági és
anyagi szolgáltatás biztosítása érdekében az ingatlanról, a szolgáltatásról és a technikai eszközről kezelhető adatot
a Vbö. 3. mellékletében meghatározottakon túl a 2. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
A honvédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
5. Értelmező rendelkezések
10. §		
E fejezet alkalmazásában
1.
honvédelmi célú igénybevétel: az igénybevevő által a honvédelmi érdek kielégítése céljából, hadiállapot
kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően, hadiállapot, honvédelmi válsághelyzet, váratlan
támadás idejére vagy szövetségesi kötelezettség teljesítése érdekében elrendelt, a kijelölt ingatlan, technikai
eszköz, más ingóság birtokbavétele, illetve gazdasági szolgáltatás használatba vétele,
2.
igénybevevő: a Vbö. 49. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi és biztonsági feladatellátásban részt vevő
szerv és a honvédségi szervezet, amely részére gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség keretében
honvédelmi célú igénybevételt rendelnek el,
3.
hadkiegészítő és toborzó központ: a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség biztosítása érdekében,
az ellenőrzés lebonyolításában, a kötelezettel történő kapcsolattartásban, a védelmi és biztonsági igazgatási
szerv munkájának támogatása érdekében eljáró katonai igazgatás területileg illetékes szerve.

6. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének felkészülési feladatai
11. §		
A területi védelmi bizottság a hatáskörében kijelölt ingatlanról, szolgáltatásról és technikai eszközről
az igénybevételt elősegítő nyilvántartást a Vbö. 3. mellékletében, valamint a 3. és 4. mellékletben meghatározott
adattartalommal vezeti.
12. §

(1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén az igénybevétel tervezése érdekében
a)
ingatlan, ingó dolog és szolgáltatás esetén a területi védelmi bizottság határozatban a Vbö. 64. §
(1) bekezdése,
b)
technikai eszköz esetén a hadkiegészítő és toborzó központ határozatban a honvédelmi adatkezelésekről
szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 30. § (2) bekezdés a) pontja
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alapján egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett ingatlan,
ingó dolog, szolgáltatás, illetve technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, valamint
a szolgáltatást nyújtó számára.
(2) Az egyszeri adatszolgáltatást elrendelő határozatot a területi védelmi bizottság elnöke postai vagy elektronikus
úton megküldi a hadkiegészítő és toborzó központnak és a kötelezettnek.
(3) A hadkiegészítő és toborzó központ parancsnoka az egyszeri adatszolgáltatást elrendelő határozatot
a kötelezettnek küldi meg.
(4) A kötelezett az adatközlést elrendelő határozatban megállapított határidőn belül az adatszolgáltatást postai vagy
elektronikus úton teljesíti.
13. §

(1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés érdekében
a)
ingatlan és szolgáltatás esetén a területi védelmi bizottság határozatban a Vbö. 64. § (1) bekezdése,
b)
technikai eszköz esetén a hadkiegészítő és toborzó központ határozatban a Haktv. 30. § (2) bekezdés
a) pontja
alapján rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett
ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, valamint a szolgáltatást
nyújtó számára.
(2) A területi védelmi bizottság rendszeres adatszolgáltatásra kötelező határozata öt példányban készül, amelynek
egy-egy példányát megküld az igénybevevőnek, az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, a szolgáltatásra kötelezettnek,
valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 68. §
d) pontja szerinti feladata ellátása érdekében az igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó
központnak.
(3) A hadkiegészítő és toborzó központ parancsnoka a rendszeres adatszolgáltatásra kötelező határozatát megküldi
az igénybevevőnek, a technikai eszköz tulajdonosának, birtokosának, az azzal rendelkezni jogosultnak, a technikai
eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság elnökének és a polgármesternek.
(4) Az igénybevételre kijelölt ingatlan, szolgáltatás adatait a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett évente
március 1-ig az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetében a szolgáltatás helye szerint illetékes területi védelmi
bizottságnak a rendszeresített formanyomtatványon postai vagy elektronikus úton küldi meg.
(5) Az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint
illetékes területi védelmi bizottság az igénybevételre kijelölt ingatlannal, szolgáltatással kapcsolatos rendszeres
adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igénybevevőt, valamint a 16. § (3) bekezdése szerinti esetben
az igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi bizottságot.
(6) A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a tulajdonában, birtokában lévő – honvédelmi célra kijelölt – technikai
eszközt évente március 1-ig bejelenti a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó
központnak a rendszeresített formanyomtatvány postai vagy elektronikus úton történő megküldésével.
(7) A hadkiegészítő és toborzó központ az igénybevételre kijelölt technikai eszközzel kapcsolatos rendszeres
adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok
megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igénybevevőt, valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti esetben
a technikai eszköz helye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központot.
(8) A területi védelmi bizottság és a hadkiegészítő és toborzó központ év közben is kezdeményezheti az adatok
pontosítását, amelyet a szolgáltatásra kötelezett a (4) és (6) bekezdés szerinti módon teljesít.

7. A hatósági ellenőrzés szabályai
14. §

(1) A honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén a hatósági ellenőrzést az ingatlan fekvése szerint,
szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes területi védelmi
bizottság, valamint a technikai eszköz helye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ rendelheti el és
folytathatja le a bejelentés valódiságának ellenőrzése, illetve az ingatlan, a szolgáltatás és a technikai eszköz
igénybevételre történő alkalmasságának megállapítása érdekében.
(2) A hatósági ellenőrzésről a kötelezettet a helyszíni szemle időpontja előtt legalább 30 nappal értesíteni kell.
(3) A helyszíni ellenőrzést – az (1) bekezdés szerint jogosult szerv – helyszíni bizottság közreműködésével végzi.
A helyszíni bizottság elnöke ingatlan és szolgáltatás ellenőrzése esetén a területi védelmi bizottság, technikai
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eszköz ellenőrzése esetén a hadkiegészítő és toborzó központ által kijelölt személy, tagjai a tulajdonos vagy
meghatalmazott képviselője, az igénybevevő, és az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármester.

8. Az igénybevételi célú kijelölés eljárási szabályai
15. §

(1) Az igénybevevő az ingatlan, az ingó dolog, a szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére vonatkozó kérelmét
– a rendszeresített formanyomtatványon két példányban –, a technikai eszköz igénybevételi célú kijelölésére
vonatkozó kérelmét – a rendszeresített formanyomtatványon egy példányban – a Hvt. 68. § d) pontja szerinti
feladata ellátása érdekében az igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ
vezetőjéhez postai vagy elektronikus úton nyújtja be.
(2) Ha az igénybevevő a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti honvédségi szervezet, a kérelem megküldésére a Magyar
Honvédség belső, zárt informatikai hálózata is használható.
(3) A hadkiegészítő és toborzó központ az ingatlan, az ingó dolog, illetve a szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére
vonatkozó kérelem egy példányát megküldi az igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi bizottság
elnökének.
(4) A kérelem tartalmazza
a)
az igénybevétel célját,
b)
az igénybevétel módját, technikai eszköz esetében az átadásra történő előállítását vagy az azzal végzett
szolgáltatást,
c)
az igénybevétel, illetve az előállítás helyét a pontos cím megjelölésével,
d)
szolgáltatás esetében annak jellegét és mennyiségét,
e)
ingatlan esetében az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolását, nagyságát, befogadóképességét,
f)
az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését, mennyiségét, technikai adatait,
g)
a technikai eszközzel ellátandó szolgáltatási tevékenység részletes tartalmát.

16. §

(1) Igénybevételi célra a 3. és 4. mellékletben meghatározott, valamint a védekezéshez szükséges feltétel
megteremtését biztosító egyéb, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható ingatlan, ingó dolog,
technikai eszköz vagy szolgáltatás jelölhető ki. A védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb,
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható vagyonelem kijelölését a kijelölő hatóság a védelmi és
biztonsági igazgatás központi szervével előzetesen egyezteti.
(2) Ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás kijelölése esetén a területi védelmi bizottság, technikai eszköz kijelölése
esetén a hadkiegészítő és toborzó központ a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megvizsgálja
a benyújtott kérelmet, és ez alapján tájékoztatja az igénybevevőt a kijelölési eljárás megkezdéséről, vagy annak
elutasításáról.
(3) Ha a területi védelmi bizottság illetékességi területén a kérelemnek megfelelő ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás
igénybevételre nem jelölhető ki, a területi védelmi bizottság az igénybevételre történő kijelölés érdekében más
területi védelmi bizottságot keres meg, és erről postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevevőt.
(4) Ha a hadkiegészítő és toborzó központ illetékességi területén a kérelemnek megfelelő technikai eszköz
igénybevételre nem jelölhető ki, a hadkiegészítő és toborzó központ ennek megállapításától számított 8 napon
belül az igénybevételre történő kijelölés érdekében másik hadkiegészítő és toborzó központot keres meg, és erről
postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevevőt.
(5) Ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás kijelölése esetén a területi védelmi bizottság a nyilvántartásából kiválasztja
a kérelemnek megfelelő ingatlant, ingó dolgot vagy szolgáltatást és az igénybevételre történő kijelölésről, valamint
szükség esetén a rendszeres adatszolgáltatásra történő kötelezésről határozatban rendelkezik, amelyről 8 napon
belül tájékoztatja az igénybevevőt. A területi védelmi bizottság a kijelöléssel egyidejűleg az ingatlan, ingó dolog
vagy szolgáltatás tulajdonosát, birtokosát, az azzal rendelkezni jogosultat a Hvt. 38. § (4) bekezdése alapján
meghagyásba vonja.
(6) Technikai eszköz kijelölése esetén a hadkiegészítő és toborzó központ a nyilvántartásából kiválasztja a kérelemnek
megfelelő technikai eszközt és az igénybevételre történő kijelölésről, valamint szükség esetén a rendszeres
adatszolgáltatásra való kötelezésről határozatban rendelkezik, amelyről 8 napon belül tájékoztatja az igénybevevőt.
(7) Az (5) bekezdés szerinti határozatot a területi védelmi bizottság postai vagy elektronikus úton kézbesíti
az igénybevevőnek, az ingatlan fekvése szerinti, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye,
telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, az ingatlan, ingó dolog vagy a szolgáltatás tulajdonosának,
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birtokosának vagy az azzal rendelkezni jogosultnak, valamint a Hvt. 68. § d) pontja szerinti feladata ellátása
érdekében az igénybevevő székhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központnak.
(8) A (6) bekezdés szerinti határozatot a hadkiegészítő és toborzó központ postai vagy elektronikus úton kézbesíti
az igénybevevőnek, a technikai eszköz tulajdonosának, birtokosának vagy az azzal rendelkezni jogosultnak,
a technikai eszköz helye szerint illetékes területi védelmi bizottság elnökének és a polgármesternek.
17. §		
Az igénybevevő postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás
esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog esetén annak helye szerint illetékes
területi védelmi bizottságot, technikai eszköz esetén az azt kijelölő hadkiegészítő és toborzó központot, ha a részére
kijelölt ingatlan, ingó dolog, szolgáltatás, illetve technikai eszköz igénybevételére a továbbiakban nincs szükség.
18. §

(1) Honvédelmi célú igénybevételre való felkészülés esetén a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség időbeni
teljesítése érdekében az igénybevételi hatóság elrendelheti a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
tárgyának legfeljebb 30 napos készenlétben tartását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tényleges teljesítését
az igénybevételi hatóság külön határozatban rendeli el.

19. §		
Honvédelmi célú kijelölés esetén a kötelezett a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését
befolyásoló minden változást, tényt – különösen a kijelölt ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás időközben történt
elidegenítését, a technikai eszköz elidegenítését vagy forgalomból történt kivonását – az elrendelő számára
haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 napon belül az erről szóló okirat másolatának postai vagy
elektronikus úton történő megküldésével bejelenti.
20. §		
A honvédelmi célú kijelölés megszűnése esetén az erről szóló határozatot a kijelölést elrendelő hatóság hozza meg,
amelyet valamennyi kijelöléssel érintettel közöl.

9. A honvédelmi célú igénybevétel elrendelésének eljárási szabályai
21. §

(1) A területi védelmi bizottság határozatban rendeli el a 3. melléklet szerinti, valamint a védekezéshez szükséges
feltétel megteremtését biztosító egyéb, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható ingatlan, ingó
dolog vagy szolgáltatás igénybevételét. A hadkiegészítő és toborzó központ vezetője határozatban rendeli el
a 4. melléklet szerinti, valamint a védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb technikai eszköz
igénybevételét.
(2) A szövetséges fegyveres erőkkel történő hazai együttműködés esetében, ellátásuk céljából az igénybevételt
a honvédelmi miniszter határozatban rendeli el.

22. §

(1) Az igénybevevő az ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás igénybevételének elrendelésére vonatkozó
kérelmét a rendszeresített formanyomtatványon az igénybevevő székhelye szerint illetékes területi védelmi
bizottság elnökéhez, technikai eszköz igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített
formanyomtatványon a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ
vezetőjéhez postai vagy elektronikus úton történő megküldéssel vagy személyes kézbesítés útján nyújtja be.
(2) Az igénybevétel elrendelésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a)
az ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás megnevezését és helyét,
b)
az ingatlan, ingó dolog vagy szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
c)
az igénybevétel várható időtartamát,
d)
az igénybevétel vagy az előállítás helyét és idejét a pontos cím megjelölésével,
e)
az igénybevétel módját,
f)
az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését és mennyiségét,
g)
a technikai eszközzel végzendő szolgáltatási tevékenység 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részletes
tartalmát.
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23. §		
Az igénybevételt elrendelő határozatot a területi védelmi bizottság elnöke megküldi az igénybevevő székhelye
szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központnak és az igénybevevőnek, az ingatlan fekvése vagy
a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog helye szerint illetékes polgármesternek és
a kötelezettnek.
24. §

(1) Technikai eszköz honvédelmi célú igénybevétele esetén a hadkiegészítő és toborzó központ vezetője határozatában
az igénybevevő kérelme alapján a kötelezettet
a)
a technikai eszköz előállítására és átadására vagy
b)
a technikai eszközzel történő személyszállítási, teherfuvarozási, illetve munkavégzési szolgáltatás teljesítésére
kötelezi.
(2) A technikai eszköz előállításának és átadásának elrendelése esetén a technikai eszközt a kötelezett
az 1. mellékletben meghatározott követelmény szerint, a rendeltetésének megfelelő, használatra alkalmas
állapotban, a rendszeresített tartozékokkal együtt adja át.
(3) A kötelezett a készletében lévő tartalék alkatrésznek az átadott eszközzel arányos részét köteles az igénybevevőnek
átadni.
(4) Az átadás céljából előállított technikai eszközt, tartozékát és a tartalék alkatrészt az előállítás helyén az igénybevevő
által létrehozott bizottság veszi át.
(5) A bizottság a technikai eszköz állapotával, használhatóságával, felszerelésével kapcsolatos megállapítását,
a felfedett hibát, rongálódást és hiányt jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjai és a kötelezett a jegyzőkönyvet
aláírják.

III. Fejezet
A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
10. Értelmező rendelkezések
25. §		
E fejezet alkalmazásában
1.
igénybevevő: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelemben részt vevő szerv,
2.
katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése: katasztrófavédelmi feladat
ellátásának biztosítása érdekében történő igénybevétel, ha a katasztrófavédelem érdeke más módon
nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, különösen
veszélyhelyzetben a védekezéshez szükséges feltétel megteremtéséhez.

11. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének felkészülési feladatai
26. §		
A polgármester a hatáskörében kijelölt ingatlanról, szolgáltatásról és technikai eszközről az igénybevételt elősegítő
nyilvántartást a Vbö. 3. mellékletében, valamint a 3. és 4. mellékletben meghatározott adattartalommal vezeti,
amelyet az összesített veszélyelhárítási terv elkészítéséhez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének
rendelkezésére bocsát.
27. §

(1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés esetén a polgármester
határozatban egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, amelyet megküld a területi védelmi bizottság,
valamint a kötelezett részére. A határozatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével
a polgármester készíti elő, amelyhez csatolja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatközlést az elrendelő határozatban megállapított határidőn belül
a polgármesternek postai vagy elektronikus úton küldi meg.

28. §

(1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés érdekében
a polgármester határozatban rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő, amelyet megküld a területi
védelmi bizottság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, valamint a kötelezett részére.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatközlést az elrendelő határozatban megállapított határidőn belül
a polgármesternek postai vagy elektronikus úton küldi meg.
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12. A hatósági ellenőrzés szabályai
29. §

(1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre való felkészülés esetén a hatósági
ellenőrzést az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás, illetve ingó dolog esetén a szolgáltatásra, illetve az ingó dolog
átadására kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármester rendelheti el és folytathatja
le a bejelentés valódiságának ellenőrzése, illetve az ingatlan, szolgáltatás, ingó dolog igénybevételre történő
alkalmasságának megállapítása érdekében.
(2) A polgármester a hatósági ellenőrzésről a kötelezettet értesíti, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi
szervét, illetve az igénybevevőt ezek képviselőjének ezzel egyidejű értesítésével a helyszíni szemlébe bevonhatja.

13. A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére való
kijelölésnek és a tényleges végrehajtás elrendelésének eljárási szabályai
30. §

(1) Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő felkészülés esetén
a 3. és 4. melléklet szerinti, valamint a védekezéshez szükséges feltétel megteremtését biztosító egyéb, gazdasági
és anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vonható vagyonelemet – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve
vezetőjének, illetve a területi védelmi bizottság elnökének javaslata alapján – az ingatlan fekvése, a szolgáltatásra
kötelezett lakóhelye vagy székhelye, telephelye, fióktelepe, ingó dolog helye szerint illetékes polgármester hatósági
határozattal jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve készíti elő.
(3) A polgármester a kijelölésről szóló határozatot az igénybevevőnek, a kötelezettnek, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv helyi szervének, a területi védelmi bizottság elnökének, valamint a hadkiegészítő és toborzó központnak
küldi meg.
(4) A kötelezett a szolgáltatás teljesítését befolyásoló minden, az adatokban bekövetkezett változást – különösen
a kijelölt ingatlan, ingó dolog, szolgáltatás időközben elidegenítését, a technikai eszköz elidegenítését, forgalomból
kivonását – az elrendelő számára haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 napon belül az erről szóló
okirat másolatának postai vagy elektronikus úton történő megküldésével bejelenti.

31. §		
Katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tényleges végrehajtásának elrendelése
esetén az elrendelésről szóló határozatot
a)
a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének és a területi védelmi bizottságnak,
b)
a területi védelmi bizottság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, a polgármesternek,
az igénybevevőnek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek
küldi meg.
32. §		
A polgármester, valamint a területi védelmi bizottság a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásra
kötelező határozatot államigazgatási jogkörben eljárva hozza meg.
33. §		
Az igénybevevő postai vagy elektronikus úton tájékoztatja az igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás
esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye, ingó dolog esetén annak
helye szerint illetékes polgármestert, ha a részére kijelölt ingatlan, ingó dolog, illetve szolgáltatás igénybevételére
a továbbiakban nincs szükség.

14. A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszüntetésének
eljárási szabályai
34. §		
A katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnése esetén az igénybevételt
megszüntető határozatot a 31. § szerinti határozatot hozó szerv hozza meg, amelyet valamennyi kijelöléssel
érintettel közöl.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
35. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 36. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

36. §		
A 8. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A honvédelmi és a katasztrófavédelmi célra átadandó technikai eszközre vonatkozó követelmények
1. Gépjármű
1.1. Rendeltetés szerint használható, az érvényes forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabálynak
megfelelő, üzemképes állapotban legyen.
1.2. Az üzemanyagtartályt, a póttartályt, és – ha tartozékként rendszeresített – a tartalék üzemanyagkannát
az üzemeltetéshez előírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
1.3. Az akkumulátor tegye lehetővé az ismételt indítást.
1.4. A gépkocsival együtt át kell adni:
1.4.1.
pótkerék,
1.4.2.
a gyári felszerelési jegyzék szerinti szerszám,
1.4.3.
a kötelezett által az átadás időpontjában készletében tartott tartalék alkatrész, a javításhoz és
karbantartáshoz szükséges anyag,
1.4.4.
a jármű hatósági igénybevételi és üzemeltetési okiratait.
1.5. A gépkocsit – ha a szolgáltatásra kötelezett azzal rendelkezik – el kell látni ponyvával, oldalfal-magasítóval,
hólánccal és vontatórúddal.
1.6. A különleges gépjárművet a rendeltetésszerű használathoz szükséges felszereléssel együtt kell átadni.
1.7. A hűtőgépkocsinak meg kell felelnie a higiénikus szállítási és tárolási előírásnak. A gépkocsival együtt
– ha azzal a kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a húsakasztó horgokat és a húsládákat.
1.8. A termoszgépkocsinak olyan belső borítással kell rendelkeznie, hogy az lehetővé tegye a vegyszeres
fertőtlenítést, illetve lemosást.
1.9. A vízszállító gépkocsinak meg kell felelnie az ivóvíz szállításához és a rövid ideig tartó tárolásához szükséges
feltételnek. A sör-, bor- és tejszállító gépkocsit üres, fertőtlenített állapotban kell átadni. A gépkocsihoz
– ha azzal a kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a kézi vagy motoros szivattyút és a szükséges
szívó-nyomó készletet.
1.10. A kenyérszállító gépjárműnek alkalmasnak kell lennie a kenyér higiénikus szállítására és tárolására,
biztosítania kell a fagyástól való megóvást és megfelelő szellőző megoldással a meleg kenyér tárolását.
A gépjármű tartozékaként át kell adni a polcokat, ládákat és kosarakat.
1.11. A terepjáró tehergépjárműnek összkerék-meghajtásúnak kell lennie.
1.12. A pótkocsi a gépes kocsihoz szabályosan csatlakoztatható legyen.
2. Munkagép
2.1. Rendeltetésének megfelelő üzemképes állapotban legyen.
2.2. Az üzemanyagtartályt, a póttartályt, és – ha tartozékként rendszeresített – a tartalék üzemanyagkannát
az üzemeltetéshez előírt üzemanyaggal tele kell tölteni.
2.3. Az önálló erőforrással rendelkező munkagép akkumulátora tegye lehetővé az ismételt üzembe helyezést.
2.4. A műszaki munkagéppel együtt át kell adni:
2.4.1.
gumikerekes munkagéphez a pótkerék,
2.4.2.
gyárilag rendszeresített szerszám,
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2.4.3.

a kötelezett által az átadás időpontjában készletében tartott tartalék alkatrész, a javításhoz és
karbantartáshoz szükséges anyag,
2.4.4.
a munkagép igénybevételi és üzemeltetési okmányait.
2.5. A munkagép rendelkezzen a hozzá tartozó valamennyi munkaszervvel, tartozékkal és kisegítő géppel.
3. Hajó és úszómű
3.1. A hajóval vagy az úszóművel együtt át kell adni
3.1.1.
az üzemeltetéshez szükséges, a leltárban felsorolt, álló- és fogyóeszközt,
3.1.2.
a hajó- és gépészeti berendezésre vonatkozó érvényes okmányt,
3.1.3.
az előírt tűzoltó-, mentő- és egészségügyi felszerelést.
4. Légijármű
4.1. A légijármű az érvényes üzemeltetési okmánynak megfelelően legyen üzemképes állapotban.
4.2. Az átadás időpontjáig a kötelezett hajtsa végre az időszakos, a repülési eszközhöz, valamint az évszakhoz
kötött karbantartási és műszaki munkát.
4.3. A légijárművel együtt át kell adni
4.3.1.
az üzemeltetéshez és karbantartáshoz, egyszerű javításhoz szükséges rendszeresített
szerszámkészletet és egyéb tartozékot,
4.3.2.
az állóhelyen történő rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközt,
4.3.3.
a rendszeresített ejtőernyőket, a hozzá tartozó készletet, és nyitó automatákat,
4.3.4.
a légijármű műszaki és üzemeltetési okmányait.
4.4. A légijármű rendelkezzen minden technikai felszereléssel, ami honvédelmi- és katasztrófavédemi feladat
végrehajtásához szükséges, így
4.4.1.
vegyimentesítő eszköz,
4.4.2.
teherrögzítő felszerelés,
4.4.3.
egészségügyi felszerelés.

2. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
A védelmi és biztonsági igazgatás központi, területi, helyi és települési feladatának végrehajtásához
a gazdasági és anyagi szolgáltatás biztosítása érdekében az ingatlanról, a szolgáltatásról és a technikai
eszközről kezelhető adat
1. Ingatlan
1.1. megnevezés,
1.2. cím, postacím,
1.3. helyrajzi szám.
2. Szolgáltatás
2.1. megnevezés,
2.2. cím, postacím,
2.3. telefon, elektronikus elérhetőség.
3. A jogi személy vagy egyéb jogalany mint tulajdonos, birtokos, rendelkezni jogosult
3.1. megnevezés,
3.2. székhely, telephely, fióktelep címe, postacíme,
3.3. cégjegyzékszám,
3.4. adószám,
3.5. bírósági nyilvántartási szám.
4. Ingatlan és szolgáltatás tulajdonságai, így különösen
4.1. az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete, helyiségek száma,
4.2. az ingatlanban rendelkezésre álló fektetési lehetőség, fektetési anyag mennyisége,
4.3. az ingatlan területi elhelyezkedése,
4.4. az ingatlan fűtési módja,
4.5. az ingatlanban rendelkezésre álló főzési, étkezési fürdetési és kommunális lehetőség,

7210

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 175. szám

4.6. gépjármű-javítási és mosatási lehetőség,
4.7. mosatási és vegytisztítási lehetőség.
5. Repülőtérre vonatkozó adatok, különösen
5.1. a futópálya, az előtér, a guruló utak, a zónák, az ellenőrző hely jellemző adatai, jelzései,
5.2. a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,
5.3. a repülőtérhez kapcsolódó légterek,
5.4. az engedélyezett forgalom típusai,
5.5. a repülőtéri üzemidők,
5.6. a földi kiszolgálási lehetőség és eszköz,
5.7. repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási, karbantartási, javítási lehetőség,
5.8. meteorológiai körülmény,
5.9. légiforgalmi szolgáltatási és repüléstájékoztatási lehetőség,
5.10. rádió navigációs és leszállási eszköz,
5.11. bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,
5.12. fedett technikai eszköz tároló, hangár alapterülete, mérete,
5.13. légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,
5.14. légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.
6. A technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen
6.1. rendszám, alvázszám, motorszám, lajstromszám, egyéb azonosító adat,
6.2. gyártmány, típus, jelleg, gyártási év,
6.3. teherbírás, szállítható személyek száma,
6.4. kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adat,
6.5. üzemanyag, hajtóanyag típusa,
6.6. üzemben tartásának és tárolásának helye,
6.7. hosszúság, szélesség, önsúly, tengelytáv, méretre vonatkozó egyéb adat,
6.8. szállítási sebesség,
6.9. futómű típusa,
6.10. tengelyek száma,
6.11. engedélyezett sebesség,
6.12. kezelők száma,
6.13. légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,
6.14. ejtőernyő típusa,
6.15. légijármű előkészítő és kiszolgáló eszköze, berendezésének típusa.

3. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
Jegyzék a bejelentésre kötelezhető ingatlanokról és szolgáltatásokról
1. Ingatlan
1.1. köznevelési és felsőoktatási intézmény,
1.2. irodaépület,
1.3. kollégium,
1.4. hotel, motel, panzió, vendégház, kemping,
1.5. szabadidőközpont, művelődési ház, közösségi ház,
1.6. sporttelep,
1.7. lőtér,
1.8. meglévő, kiépített óvóhely,
1.9. hűtőház,
1.10. logisztikai bázis,
1.11. raktár, a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével,
1.12. gépkocsi tárolóhely, telephely,
1.13. mélygarázs,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

1.14. technikai eszköz javítóműhely, szerviz, karbantartó hely,
1.15. gépjárműmosó,
1.16. üzemanyagtöltő állomás,
1.17. kikötő,
1.18. vasúti rakodó,
1.19. repülőtér,
1.20. leszállóhely,
1.21. fedett, technikai eszköz tárolására alkalmas hangár,
1.22. legelő.
Szolgáltatás
2.1. mosatás, vegytisztítás,
2.2. étkeztetési ellátás
2.2.1.
konyha, melegítő konyha (fő/nap),
2.2.2.
étkezde (fő/nap),
2.2.3.
sütödei kapacitás (kg/nap).
Elektromos berendezés javítása
3.1. kis-, közép- és nagyjavítás, hibaelhárítás,
3.2. elektromos alkatrész- és berendezésgyártás.
Közúti gépjármű javítása
4.1. kis-, közép- és nagyjavítás, hibaelhárítás,
4.2. alkatrészgyártás,
4.3. gépjármű-részegység összeszerelése,
4.4. gépjármű gyártása.
Járműmosás
5.1. nyitott rendszerű mosó,
5.2. zárt rendszerű mosó.
Fürdetési, kommunális lehetőségek
6.1. fürdő, fürdőszoba, zuhanyzó,
6.2. mosdó,
6.3. mellékhelyiség.
Légijármű karbantartás
Légijármű földi kiszolgálás
Légijármű üzemeltetés
Légiközlekedési szakszemélyzet oktatás
10.1. hajózó személyzet képzés,
10.2. légiforgalmi irányító képzés,
10.3. légijármű karbantartó képzés.
Légiforgalmi szolgáltatás
11.1. repüléstájékoztatás,
11.2. körzeti, közelkörzeti és repülőtéri irányítás.

4. melléklet a 428/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez
Jegyzék a bejelentésre kötelezhető technikai eszközökről
1. Gépjármű
1.1. személygépjármű,
1.2. autóbusz, mikrobusz,
1.3. tehergépjármű,
1.4. különleges felépítményű gépjármű,
1.5. vontató tehergépjármű,
1.6. teher- vagy konténerszállításra alkalmas vontató és a hozzá tartozó félpótkocsi,
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1.7. mért adagkiadásra alkalmas üzemanyagszállító, és -töltő gépjármű vagy nyerges szerelvény,
1.8. folyékony, fogyasztásra alkalmas terméket szállító tartálygépjármű vagy szerelvény a mérgezőanyag szállító
gépjármű kivételével,
1.9. darus gépjármű,
1.10. karbantartó gépjármű,
1.11. akkumulátortöltő gépjármű,
1.12. cementszállító gépjármű,
1.13. szippantó gépjármű vagy szerelvény,
1.14. betonkeverő-szállító gépjármű,
1.15. bitumenlocsoló gépjármű,
1.16. kombinált homok- és sószóró gépjármű,
1.17. locsoló gépjármű,
1.18. tolólétrás, emelőkosaras gépjármű,
1.19. 250 cm3 feletti hengerűrtartalmú motorkerékpár,
1.20. 40 kW-nál nagyobb teljesítményű mezőgazdasági vontató, traktor,
1.21. tehergépjárműhöz kapcsolható közúti pótkocsi,
1.22. mezőgazdasági traktorhoz kapcsolható pótkocsi,
1.23. nehézgépszállító,
1.24. lakó gépjármű,
1.25. lakó pótkocsi,
1.26. granulátumszállító gépjármű vagy szerelvény,
1.27. utcai porszívó gépjármű,
1.28. seprő gépjármű.
2. Műszaki munkagép
2.1. földmunkagép
2.1.1.
gumikerekű vagy lánctalpas földtoló, buldózer,
2.1.2.
önjáró vagy vontatható ládás földgyalu,
2.1.3.
önjáró vagy vontatható útprofilozó,
2.1.4.
gumikerekű vagy lánctalpas kotró, exkavátor,
2.1.5.
gumikerekű vagy lánctalpas rotációs vagy vederláncos árokásó,
2.1.6.
gumikerekű vagy lánctalpas földfúró,
2.1.7.
gumikerekű vagy lánctalpas talajszaggató,
2.1.8.
acélkerekes vibrációs vagy gumikerekű úthenger,
2.1.9.
motoros döngölő,
2.1.10. önjáró vagy szállítható motoros cölöpverő,
2.1.11. vibrációs cölöpverő.
2.2. anyagmozgató munkagép
2.2.1.
homlok- és forgórakodó,
2.2.2.
konténer rakodógép,
2.2.3.
elektromos vagy robbanómotoros emelővillás és szállítótargonca,
2.2.4.
farönkrakodógép,
2.2.5.
önjáró vagy szállítható szállítószalag,
2.2.6.
rönkszállító utánfutó.
2.3. fafeldolgozó munkagép
2.3.1.
önjáró vagy vontatható keret-, szalag- vagy körfűrész,
2.3.2.
hidraulikus fanyíró.
2.4. építő-, útkarbantartó gép és eszköz
2.4.1.
beton-, illetve aszfaltútépítő gépsor,
2.4.2.
önjáró folyékonybeton-átemelő daru,
2.4.3.
bitumen keverő-melegítő utánfutó,
2.4.4.
önjáró vagy vontatható, 60 tonna feletti teljesítményű csörlő,
2.4.5.
hómaró,
2.4.6.
hóeke.
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3.

4.

5.

6.

2.5. gépcsoport
2.5.1.
2 kW feletti teljesítményű, önjáró vagy vontatható áramfejlesztő aggregátor,
2.5.2.
önjáró vagy vontatható légsűrítő légszerszámmal,
2.5.3.
szállítható vagy vontatható üzemanyag-szivattyú,
2.5.4.
szállítható vagy vontatható folyadékszivattyú.
Üzemanyag edényzet:
3.1. 200 literes acélhordó,
3.2. szállítható, emelhető tartály 2 m3-ig,
3.3. szállítható, emelhető tartály 2,1 m3-től 10 m3-ig,
3.4. nem beásott tartály 10 m3 felett,
3.5. egytengelyes, térfogat megjelöléssel rendelkező vontatható üzemanyag utánfutó,
3.6. raktáron lévő, nem felszerelt elektromos meghajtású üzemanyagkút,
3.7. raktáron lévő, nem felszerelt kézi meghajtású üzemanyagkút.
Konténer
4.1. 5-10-15-20 lábas szállító konténer,
4.2. lakó konténer,
4.3. konyha konténer,
4.4. tárgyaló konténer,
4.5. tartály konténer,
4.6. WC konténer.
Vasúti eszköz
5.1. Vasúti gördülőanyag
5.1.1.
dízelmozdony,
5.1.2.
villamos mozdony,
5.1.3.
személykocsi,
5.1.4.
sebesültszállításra berendezhető személykocsi,
5.1.5.
hálókocsi,
5.1.6.
egyéb, így különösen étkező-, posta-, poggyászkocsi,
5.1.7.
fedett, nyitott és pőrekocsi,
5.1.8.
nyitott pőrésíthető kocsi,
5.1.9.
üzemanyag-szállító kocsi,
5.1.10. folyékony, fogyasztásra alkalmas terméket szállító tartálykocsi,
5.1.11. hűtő- és fűtőkocsi,
5.1.12. motorkocsi,
5.1.13. személy- vagy teherszállításra alkalmas vágánykocsi,
5.1.14. hadihasználatra előkészíthető gőzmozdony.
5.2. Vasúti munkagép
5.2.1.
ágyazatrendező géplánc,
5.2.2.
sínmegmunkáló gép,
5.2.3.
vágánymező-fektető géplánc munkagépe és eszköze,
5.2.4.
aláverő gép,
5.2.5.
gőz- vagy dízelüzemű vasúti daru,
5.2.6.
vasúti felépítmény építő kisgép.
Vízi jármű
6.1. személyszállító hajó,
6.2. uszály,
6.3. vontató és tolóhajó,
6.4. komp,
6.5. jégtörő hajó,
6.6. műhelyhajó,
6.7. lakóhajó,
6.8. úszódaru.
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7. Légijármű
7.1. pilóta által vezetett repülőgép és helikopter,
7.2. pilóta nélküli légijármű, amelynek legnagyobb felszálló tömege meghaladja az 5 kg-ot, hasznos terhelése
meghaladja az 1 kg-ot, hatótávolsága meghaladja a 2 km-t, és legnagyobb repülési magassága 100 láb föld
feletti magasságot meghaladó,
7.3. ejtőernyő.
8. Légijármű előkészítő és kiszolgáló eszköz, berendezés
8.1. jégtelenítő berendezés és -gépjármű,
8.2. légijármű vontató gépjármű,
8.3. légijármű indító berendezés és -gépjármű,
8.4. oxigéntöltő berendezés és -gépjármű,
8.5. levegőtöltő berendezés és -gépjármű,
8.6. hidraulika ellenőrző berendezés és -gépjármű,
8.7. levegőmelegítő berendezés és -gépjármű,
8.8. önjáró, illetve vontatható utaslépcső.
9. Légiközlekedési hatósági engedélyhez kötött repülésgyakorló berendezés, szimulátor
10. Informatikai eszköz
10.1. szoftver,
10.2. hardver.

A Kormány 429/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződései
megszűnésének megállapításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán–orosz háború előre nem látható,
elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme
érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak
újraértékelését.
2. §

(1) Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági
társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
hatálybalépését megelőzően megkötött, olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló, hatályos szerződés,
amely vonatkozásában szerződő fél a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási
szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti legalább többségi befolyást
gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári
évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri, e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31.
napján megszűnik, az érvényesen létrejött, de nem hatályos szerződés nem lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés (a továbbiakban: szerződés) megszűnésétől számított harmincadik napig
a szerződő felek a Ptk., valamint az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint egymással elszámolnak.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, ügyvédi
tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell
számítani. E rendelet alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni
a)
a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt
szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati
igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,
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b)

azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat – közvetlen vagy közvetett módon – azonos
miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja.
(4) Szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján
a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot.
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki azon szerződésekre, amelyek esetében
a)
a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy
b)
a szolgáltatást uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretében
nyújtják.
3. §		
E rendelet hatálybalépését követően az R. hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések az R. szabályai
szerint módosíthatók.
4. §		
2022. november 1. napja és 2022. december 31. napja között új szerződés a 2023. január 1. vagy azt követő napi
hatálybalépéssel, az R. szabályai szerint köthető. Az így megkötött szerződésekre a 2. § (1) és (2) bekezdését nem kell
alkalmazni.
5. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek
megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán–orosz háború előre nem látható,
elháríthatatlan külső ok miatt kialakult hátrányos gazdasági következményei az államháztartás védelme
érdekében szükségessé teszik egyes, a 2. §-ban megjelölt szervezetek meghatározott magánjogi jogviszonyainak
újraértékelését.
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában a szerződés olyan
a)
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére,
b)
közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadásra, vagy
c)
közbeszerzési eljárásoknak az érintett ajánlatkérő nevében és javára – ide nem értve a meghatalmazás
alapján közös közbeszerzésben eljáró más ajánlatkérő és a központi beszerző szerv által – történő
előkészítésére, illetve lefolytatására
irányuló szerződés, amely vonatkozásában szerződő fél a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság,
amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti
legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben
rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.
(2) Szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján
a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött,
az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet
alkalmazásakor egybe kell számítani.
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(4) A 4. § alkalmazásakor ugyanazon szerződő félnek kell tekinteni
a)
a kormányzati igazgatási szervet az általa közvetlenül vagy közvetett módon irányított vagy felügyelt
szervezetekkel, valamint azon gazdasági társaságokkal, amelyek felett az állam nevében a kormányzati
igazgatási szerv közvetlenül vagy közvetett módon tulajdonosi jogokat gyakorol,
b)
azon gazdasági társaságokat, melyek felett a tulajdonosi jogokat – közvetlen vagy közvetett módon – azonos
miniszter vagy kormányzati igazgatási szerv gyakorolja.
3. §

(1) E rendelet hatálybalépése és 2022. december 31. napja között szerződés e rendelet szabályai szerint módosítható.
(2) Új szerződés kizárólag 2023. január 1. vagy azt követő napi hatálybalépéssel, e rendelet szabályai szerint köthető.
Az így megkötött szerződésekre a 4. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

4. §

(1) Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött, hatályos szerződés
e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, a hatályba nem lépett, de érvényesen
létrejött szerződés nem lép hatályba.
(2) A szerződés megszűnésétől számított harmincadik napig a szerződő felek a Ptk., valamint az államháztartásról szóló
törvény előírásai szerint egymással elszámolnak.
(3) E § nem alkalmazandó azon szerződésekre, amelyek esetében
a)
a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy
b)
a szolgáltatást a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint, uniós értékhatárt elérő közbeszerzés
alapján nyújtják.

5. §

(1) 2023. január 1. napjától szerződést a 2. § (1) bekezdése szerinti szerződő felek a közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszter előzetes jóváhagyásával köthetnek.
(2) A szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter megküldi a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére, aki a tervezet
beérkezésétől számított tíz munkanapon belül dönt a szerződés jóváhagyásáról. A közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszter a döntéséről annak meghozatalát követő öt munkanapon belül tájékoztatja a kormányzati igazgatási
szervet vagy a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló minisztert.
(3) Ha a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a szerződés jóváhagyásáról nem rendelkezik a (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, akkor a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(4) Az e § szerinti jóváhagyás hiányában megkötött szerződés semmis.

6. §		
Az 5. § rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell az olyan, már létrejött szerződések vonatkozásában
kezdeményezett szerződésmódosításokra is, amelyek esetén a szerződésmódosítás eredményeként a szerződésben
rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.
7. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 26. §-a a következő (8)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor hatályos
a) diszpécserszolgálati engedéllyel rendelkező vállalkozás a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül benyújtja
a közlekedési hatóságnál az önálló diszpécserszolgálat üzleti nevét tartalmazó nyilatkozatot, ennek elmulasztása
esetén a közlekedési hatóság a diszpécserszolgálati engedélyt a nyilatkozat megtételéig felfüggeszti,
b) határozatlan időre szóló diszpécserszolgálati engedély a Módr. hatálybalépésétől számított 5. év december 31-én
hatályát veszti, azzal, hogy az engedély a 17. § (1b) bekezdése alapján meghosszabbítható.
(9) A 3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltaktól eltérően, a 2022. november 3. napján hatályos személytaxi
engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett
első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.
(10) A (9) bekezdést azon vállalkozás által üzemben tartott azon személygépkocsi tekintetében kell alkalmazni,
amely vállalkozás 2022. november 3. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben
tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezik és a forgalmi engedély alapján
2017. január 1. előtt vették a járművet első alkalommal nyilvántartásba. A (9) bekezdés nem alkalmazható
a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát
követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2022. november 3. napján üzemben tartó vállalkozás
kérelme alapján, az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.
(11) Ha a személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira a (6) bekezdés és a (9) bekezdés is
alkalmazható, akkor a (9) bekezdést kell alkalmazni, a (10) bekezdésben foglaltak szerint.
(12) Ha a 2013. január 31. előtt első alkalommal nyilvántartásba vett, személytaxi-szolgáltatás végzése során
használt személygépkocsi engedélykivonatának időbeli hatálya 2022. november 3. és 2023. február 27. között jár le,
az engedélykivonat időbeli hatálya 2023. február 28-ig meghosszabbodik.
(13) Annak a vállalkozásnak, amely rendelkezik a (12) bekezdés szerinti személygépkocsival és a tevékenységi
engedélye időbeli hatálya 2022. november 3. és 2023. február 27. között jár le, a tevékenységi engedélye időbeli
hatálya 2023. február 28-ig meghosszabbodik.”
2. §		
Az R. 26. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 3. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglaltaktól eltérően, a (10) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállása esetén, a 2022. november 3. napján hatályos személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító
engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett
első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.”
3. §		
Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 394/2022. (X. 19.)
Korm. rendelet 19. §-a és 20. §-a.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 2-án lép hatályba.
(2) Az 1. § 2022. november 3-án lép hatályba.
(3) A 2. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 34/2022. (X. 28.) AM rendelete
az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya
folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása
1. §		
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. §-a a következő (8e) és (8f ) bekezdéssel egészül ki:
„(8e) Aszálykár miatt, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 14. § (1) bekezdése szerinti döntéssel vagy
23. § (2) bekezdése szerinti igazolással (a továbbiakban együtt: aszálykárra vonatkozó igazolás) rendelkező vagy
a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti ügyfél-azonosítóval nyilvántartott mezőgazdasági
vállalkozásnak az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi
Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
34/2022. (X. 28.) AM rendelet [a továbbiakban: 34/2022. (X. 28.) AM rendelet] hatálybalépését követő nap és
2022. december 31. között – a határnapokat is beleértve – hatályba lépett hitelszerződése esetén a kamattámogatás
mértéke – a (8) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – a Folyószámlahitel kamatidőszakának kamat
megállapításánál alapul vett 1 havi BUBOR éves szinten számított százalékpontban kifejezett értéke
plusz 1 százalékpont, de legfeljebb évi 14 százalékpontnyi kamattámogatás, mindaddig, amíg a Folyószámlahitel
kamatidőszakának kamat megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR értéke nagyobb, mint évi 3 százalékpont.
Amennyiben a Folyószámlahitel kamatidőszakának kamat megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR értéke nem
nagyobb, mint évi 3 százalékpont, a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt
mértékkel.
(8f ) A mezőgazdasági vállalkozás (8e) bekezdés szerinti hitelszerződéséhez
a) a (8) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű kezességi díjtámogatás kapcsolódik, és
b) nem vehető igénybe a (4) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás.”
2. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött
hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]
„g) a 2. § (8e) bekezdése szerinti kamattámogatás igénybevétele esetén a hitelkérelméhez kapcsolódóan csatolja
ga) a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak az aszálykárra vonatkozó igazolását
vagy
gb) az igénylőlap benyújtását megelőző fél évnél nem régebbi kiállítási dátumú, a TIR-ben elérhető, 1350 számú
Tenyészet Igazoló Lap másolati példányát, és nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásakor az azon szereplő
adatok a valóságnak megfelelnek.”
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3. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági vállalkozás által igénybe vehető válságtámogatás összege legfeljebb
a) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 01.1, 012, 01.30,
01.4, 01.50 kód,
b) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 01.70, 02, 10, 11,
46.2, 46.3 kód,
c) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 03, 10.20 kód
alá tartozó tevékenység.”
4. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E. § E rendeletnek a 34/2022. (X. 28.) AM rendelettel megállapított 2. § (5a) bekezdését, 2. § (8e) és
(8f ) bekezdését, 4. § (1) bekezdés g) pontját, 4. § (2) bekezdését, 7. § (1) bekezdését és 7/E. § (2) bekezdését
a 34/2022. (X. 28.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a)
2. § (5a) bekezdésében
aa)
az „Átmeneti támogatás igénylése” szövegrész helyébe az „Átmeneti vagy válságtámogatás
igénylése” szöveg,
ab)
a „nincs szabad átmeneti támogatási kerete” szövegrész helyébe a „nincs szabad átmeneti vagy
válságtámogatási kerete” szöveg;
b)
2. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „(8a) és (8d) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8a), (8d) és
(8e) bekezdésben” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés a) pontjában a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
Törvény)” szövegrész helyébe a „Törvény” szöveg,
d)
4. § (2) bekezdésében az „e) pontjában foglalt feltétel” szövegrész helyébe az „e) és g) pontjában foglalt
feltétel” szöveg;
e)
7. § (1) bekezdésében a „2. § (8) bekezdése és a 2. § (8d) bekezdés a) és b) pontja” szövegrész helyébe
a „2. § (8) bekezdése, (8d) bekezdés a) és b) pontja, valamint (8e) bekezdése” szöveg;
f)
7/E. § (1) bekezdésében a „2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás” szövegrész
helyébe a „2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás és a 2. § (8e) bekezdése szerinti
kamattámogatás” szöveg
lép.

2. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása
6. §		
Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban:
26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)
28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként
szerepel, és
b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
feltételeknek,
bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
(a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,
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bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással
ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,
be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos
nyilvántartásáról, valamint
bf ) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa
a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről
szóló igazolással.”
7. §

(1) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem tárgyév november 1. és december 10. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre
a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül
nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. A támogatási
kérelem tartalmazza
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatokat,
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
c) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatokat,
d) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat és
e) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.”
(2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és
– a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt:
beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott
beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott
útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A támogatási kérelem legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus
űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni.
A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(9) A támogatási kérelem vonatkozásában a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők
Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a 2. § (2) bekezdés b) pont bc)–be) pontjában
foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 2. § (2) bekezdés b) pont bf ) alpontja szerint kiállított igazoláson
szereplő állatok létszámáról.”

3. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe
vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
8. §		
Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély
összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a)
7/B. § (5) bekezdésében az „átmeneti támogatás iránti kamattámogatási kérelme” szövegrész helyébe
a „válságtámogatás iránti kérelme” szöveg,
b)
7/B. § (7) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés
b) vagy c) pontjában” szöveg
lép.

4. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
9. §		
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 7/B. § (7) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés b) pontjában”
szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában” szöveg lép.
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5. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú
európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az agrárminiszter 35/2022. (X. 28.) AM rendelete
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló
57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.)
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet] 1. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. termesztéstechnológiai módszerek javítása: a kérelemben megjelölt területen fekvő szőlőültetvény
támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréje, amely megvalósítható a tőkék
pótlásával vagy a hektáronkénti tőszám növeléssel elvégzett pótlásával együtt is, oly módon, hogy a művelet
elvégzését követően a pótolt tőkék aránya az érintett ültetvényben található tőkéknek legfeljebb a 67%-a lehet,
amelynek következtében a szőlőültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés
gépi művelésre és gépi szüretre alkalmassá teszi a szőlőültetvényt,”
2. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdése alapján az átalány alapú
egységköltség összegének felülvizsgálata eredményeként a költségátalány és kompenzáció összegét
az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az adott támogatási időszakot megelőző támogatási
időszakban a 4. és 5. mellékletben meghatározott tevékenységek számlával igazolt összegének átlaga alapján
állapítja meg.”
3. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A 4. §-ban foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke a 2022. november 2. és 30. között benyújtott egyéni
tervek esetében a 3/A. § alapján meghatározott költségátalány és kompenzáció összegének
a) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti
világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban
az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,
c) 50%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.”
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(1) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:)
„i) a művelésmód kialakítása tekintetében a huzalok számát, a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően, valamint
a végoszlop és soroszlop anyagát.”
(2) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 7. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az egyéni tervhez csatolni kell:)
„m) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ma) az átalány alapú egységköltség 3/A. § szerinti megállapításához vállalja, hogy az ott meghatározott, a kifizetési
kérelemmel érintett tevékenységekkel összefüggésben keletkezett kifizetett számláinak másolatát, a kifizetési
igazolással együtt, a kifizetési kérelemmel egyidejűleg megküldi a Kincstár részére, vagy
mb) a tevékenységet vagy annak meghatározott, számlával nem igazolható részét saját erőből hajtotta végre.”

5. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 17. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás feltétele, hogy
a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet)
„ab) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával előállított ültetési anyag, vagy”
6. §

(1) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 18. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„c) szaporítóanyag-felhasználás esetén
ca) a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát,
cb) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett
zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai
előírások meghatározásáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti
növényútlevél másolatát,
valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát,”
(2) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 18. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„f ) az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdésében meghatározott felülvizsgálathoz
a kifizetési kérelemmel érintett tevékenységek számláinak másolatát.”
(3) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 18. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Kincstár a 18. § (5) bekezdés f ) pontja szerinti dokumentumokat a 3/A. §-ban meghatározott tevékenységek
szerinti bontásban összesítve, a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő 31 napon belül
megküldi a miniszter részére.
(13) A támberendezésről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopokat, huzalokat, végoszlop rögzítés és
a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca, huzal), a támberendezés anyagát (fém, fa, beton),
a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát.”

7. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy
a) egy borpiaci éven belül történő megvalósítás esetén
aa) a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték,
ab) a támberendezést legalább a 6. mellékletben meghatározott, választott művelésmódra előírt minimális
huzalszámmal alakították ki,
ac) a választott művelésmódnak megfelelő huzalpárok esetében az egyes huzalok közötti távolság legalább
10 centiméter,
ad) a huzalokat tartó közoszlopok között mért távolság nem haladja meg a 8 métert,
ae) fa közoszlop alkalmazása esetén az oszlop felső kérgezett véglapján mért átmérő minden irányból számítva eléri
a 8 centimétert, és
af ) a támberendezést a választott művelésmódnak megfelelően, és ha kötelező, a 6. mellékletben meghatározott
karó vagy nevelőpálca kihelyezésével alakították ki, vagy
b) két borpiaci év alatt történő megvalósítás esetén az a) pont aa)–ae) alpontja teljesülése mellett – a kialakított
művelésmódtól függetlenül – az újonnan telepített tőkék támasztását biztosító nevelőpálcákat kihelyezték.
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(4a) A 6. mellékletben foglalt táblázat C:2–C:15 mezőjében meghatározott maximális huzalszámot meghaladó
huzalszám a költségátalány és kompenzáció meghatározása során nem vehető figyelembe.”
8. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 24. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg)
„e) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott,
az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és
az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 44. cikke, 57–60. cikke,
f ) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az említett rendelet
szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel,
valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő
kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikke,
40. cikke és 42. cikke.”
9. §

(1) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(2) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

10. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet
a)
4. § nyitó szövegrészében és 4/A. § nyitó szövegrészében az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe
az „a 3/A. § alapján” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
az „a miniszter” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kategóriájának, fajtájának” szövegrész helyébe a „fajtájának” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdés k) pontjában a „vázrajzot és” szövegrész helyébe a „vázrajzot,” szöveg,
e)
7. § (2) bekezdés l) pontjában a „másolatát.” szövegrész helyébe a „másolatát és” szöveg,
f)
11. § (2) bekezdésében a „2021-ben” szövegrész helyébe a „2021-ben és az azt követő években” szöveg,
g)
12. § (2) bekezdésében a „34 millió” szövegrész helyébe az „50 millió” szöveg,
h)
13. § (4) és (7) bekezdésében, (8) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (9) bekezdés a) és b) pontjában
az „az 1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a 3/A. § alapján meghatározott,” szöveg,
i)
18. § (5) bekezdése d) pontjában a „másolatát és” szövegrész helyébe a „másolatát,” szöveg,
j)
24. § c) pontjában a „rendelet 7. cikke.” szövegrész helyébe a „rendelet,” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet
a)
6. § (4) bekezdés e) és f ) pontja,
b)
7. § (1) bekezdés g) pontja,
c)
13. § (5) és (6) bekezdése, valamint
d)
1. melléklete.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU)
2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 35/2022. (X. 28.) AM rendelethez
„4. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez
Hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció
A

B

A szaporítóanyag

1.

típusa

C

A szaporítóanyag mennyisége

D

E

A 3. § (1) bekezdés

A 3. § (1) bekezdés

a) pontja szerinti

a) pontja szerinti

hozzájárulás és a 3. §

hozzájárulás és a 3. §

(1) bekezdés b) pontja

(1) bekezdés b) pontja

szerinti kompenzáció

szerinti kompenzáció

összege fajtaváltás

összege áttelepítés

esetén (EUR/hektár)

esetén (EUR/hektár)

2.

szőlőültetvény
kivágása

–

1 647

3.

talaj-előkészítés

–

1 052

4.
5.
6.

oltvány

7.
8.
9.

ültetési munka

5000 tő/hektár és a felett

9 813

4500–4999 tő/hektár között

9 044

4000–4499 tő/hektár között

8 146

3500–3999 tő/hektár között

7 247

3500 tő/hektár alatt

6 798

5000 tő/hektár és a felett

6 766

4500–4999 tő/hektár között

6 215

4000–4499 tő/hektár között

5 615

12.

3500–3999 tő/hektár között

5 014

13.

3500 tő/hektár alatt

714

5000 tő/hektár és a felett

431

4500–4999 tő/hektár között

420

4000–4499 tő/hektár között

396

3500–3999 tő/hektár

375

3500 tő/hektár alatt

364

10.
11.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

dugvány

költségnövekmény,
ha a támogatással érintett terület
átlagos lejtése 5% feletti és
12% vagy az alatti

költségnövekmény,
ha a támogatással érintett terület
átlagos lejtése 12% feletti

5000 tő/hektár és a felett

923

4500–4999 tő/hektár között

900

4000–4499 tő/hektár között

854

3500–3999 tő/hektár között

810

3500 tő/hektár alatt

789

a termeléskiesést ellentételező kompenzáció

1 988
”
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2. melléklet a 35/2022. (X. 28.) AM rendelethez
„5. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez
Hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció támberendezés létesítése esetén (EUR/ha)
A
1.
2.

Végoszlop anyaga

B
Soroszlop
anyaga

3.

C

D

E

F

G

H

Eltelepített szőlőoltványok száma (tő/ha)
Huzalok száma

1

3500 alatt

4 813

3500–3999

4000–4499

4500–4999

között

között

között

4 989

5 415

5 916

5000 és a felett

6 166

4.

2

5 412

5 614

6 092

6 645

6 922

5.

3

6 011

6 239

6 769

7 375

7 677

4

6 609

6 863

7 446

8 104

8 433

5

7 208

7 488

8 123

8 833

9 188

6.
7.

kizárólag fa
vagy fa és fém
/beton

fa

8.

6

7 807

8 113

8 801

9 563

9 944

9.

7 vagy több

8 406

8 738

9 478

10 292

10 699

10.

1

5 843

6 058

6 583

7 203

7 513

11.

2

6 441

6 683

7 208

7 932

8 268

12.

3

7 040

7 308

7 833

8 662

9 024

4

7 639

7 933

8 458

9 391

9 779

5

8 238

8 557

9 083

10 120

10 535

15.

6

8 836

9 182

9 707

10 850

11 290

16.

7 vagy több

9 435

9 807

10 332

11 579

12 046

17.

1

5 087

5 263

5 689

6 189

6 440

18.

2

5 686

5 887

6 366

6 919

7 195

19.

3

6 284

6 512

7 043

7 648

7 951

13.
14.

20.

kizárólag fa
vagy fa és
fém /beton

kizárólag fém

fém

fa

4

6 883

7 137

7 720

8 378

8 707

21.

5

7 482

7 762

8 397

9 107

9 462

22.

6

8 081

8 387

9 074

9 836

10 218

23.

7 vagy több

8 679

9 012

9 751

10 566

10 973

24.

1

6 116

6 332

6 857

7 476

7 786

25.

2

6 715

6 957

7 482

8 206

8 542

26.

3

7 314

7 581

8 107

8 935

9 297

4

7 913

8 206

8 731

9 665

10 053

27.

kizárólag fém

fém

28.

5

8 511

8 831

9 356

10 394

10 808

29.

6

9 110

9 456

9 981

11 123

11 564

30.

7 vagy több

9 709

10 081

10 606

11 853

12 319

31.

1

5 041

5 217

5 643

6 144

6 394

32.

2

5 640

5 842

6 320

6 873

7 150

33.

3

6 239

6 467

6 997

7 603

7 905

4

6 837

7 092

7 674

8 332

8 661

5

7 436

7 716

8 352

9 061

9 416

36.

6

8 035

8 341

9 029

9 791

10 172

37.

7 vagy több

8 634

8 966

9 706

10 520

10 927

34.
35.

kizárólag
beton

fa
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38.

1

6 071

6 286

6 811

7 431

7 741

39.

2

6 670

6 911

7 436

8 160

8 496

3

7 268

7 536

8 061

8 890

9 252

4

7 867

8 161

8 686

9 619

10 007

40.
41.
42.

kizárólag
beton

fém

5

8 466

8 786

9 311

10 348

10 763

43.

6

9 064

9 410

9 935

11 078

11 518

44.

7 vagy több

9 663

10 035

10 560

11 807

12 274
”

3. melléklet a 35/2022. (X. 28.) AM rendelethez
„6. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez
A támberendezés művelési módok szerinti kialakítása
A

B

C

Támogatható huzalok

Támogatható huzalok

minimális száma

maximális száma

D
Nevelőpálca, karó vagy huzal kihelyezése

1.

Művelésmód megnevezése

2.

Fejművelés

–

–

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

3.

Bakművelés

–

–

Karó kihelyezése ajánlott

4.

Combművelés

–

1

Karó, nevelőpálca vagy huzal kialakítása
kötelező

5.

Egyszintes legyező

5

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

6.

Kétszintes legyező

6

6

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

7.

Lyra

6

6

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

8.

Alacsony vagy
középmagas kordon

5

7

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

9.

Moser kordon
(beleértve a javított
Moser kordont)

3

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

10.

Sylvoz kordon

4

4

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

11.

Guyot művelés

5

7

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

12.

Ernyőművelés

6

8

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

13.

Egyesfüggöny

1

1

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott,
segédhuzal alkalmazása ajánlott

14.

GDC-művelés

2

2

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott,
segédhuzal alkalmazása ajánlott

15.

Vertikó

5

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése kötelező
”
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A belügyminiszter 37/2022. (X. 28.) BM rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 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. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 28/A. §-sal egészül ki.
„28/A. § E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelet
3. § a)–d) pontjával tételes elszámolás alá eső hatóanyagok köréből hatályon kívül helyezett hatóanyagok
vonatkozásában az érintett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó támogatási kategóriát és mértékét
megállapító eljárás részletes szabályait megállapító, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának,
a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes
szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 22/A. § szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől pénzügyi
keret terhére elszámolás nem lehetséges, a természetben biztosított készítményekre az egészségügyi szolgáltató
részéről rendelés nem adható le, csak a már részére kiszállított gyógyszerek felhasználására van lehetőség a tételes
finanszírozás keretében.”
2. §		
Az R1. 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3., 4., 5., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 6/d., 7/a., 7/b1., 7/b2.,
7/b3., 7/b4., 7/b5., 7/b6., 7/b7., 7/b8., 7/b9., 7/b10., 7/b11., 7/b12., 7/b13., 7/b14., 7/b15., 8/a1., 8/a2., 8/a3.,
8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/a7., 8/a8., 8/a9., 8/a10., 8/a11., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/c4., 8/d1., 8/d2., 8/d3., 8/d4.,
8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 8/g., 8/h., 10., 11., 12., 13., 14., 14/a., 15/a., 15/b. pontjában
a „2912 Pécsi Tudományegyetem” szövegrész helyébe az „U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ” szöveg,
a „2915 Semmelweis Egyetem” szövegrész helyébe az „U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3–5., 6/1a. és 6/b. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER
HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű részében a „06052 adalimumab” sor,
b)
1/A. számú melléklet 3., 5. és 6/a1. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű
részében a „06050 certolizumab-pegol” sor,
c)
1/A. számú melléklet 3–5., 6/a1. és 6/b. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:”
megjelölésű részében a „06051 etanercept” sor,
d)
1/A. számú melléklet 3–4. és 6/a1. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű
részében a „06055 golimumab” sor,
e)
1/A. számú melléklet 7/a. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű részében
a „06026 thalidomid” és a „06027 lenalidomid” sor,
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f)
g)
h)
i)
j)

1/A. számú melléklet 8/a1., és 8/a2., pontja,
1/A. számú melléklet 8/a4. pont „OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:” megjelölésű részében
a „06013 gefitinib” és „06046 erlotinib” sor,
1/A. számú melléklet 8/a5. pontja,
1/A. számú melléklet 8/b. pontja,
1/A. számú melléklet 15/a., 15/c. és 15/d. pontja.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §

(1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 25. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A 2. melléklet EÜ100 77/a1. és EÜ100 77/a2. pontja alá befogadott gyógyszereket vényen kizárólag
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet 22/A. §-a szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől lehet rendelni.”
(2) Az R2. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának,
valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését követő harmadik hónap 1. napján lép
hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 37/2022. (X. 28.) BM rendelethez
1. Az R2. 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/h3. ponttal egészül ki:

„EÜ100 8/h3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Prosztatarákban szenvedő férfiak kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Urológia

írhat
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ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C61
Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Budapest

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Uzsoki utcai Kórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Szent Margit Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Győr

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szentes

Dr. Bugyi István Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
”

2. Az R2. 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/u. ponttal egészül ki:

„EÜ100 8/u.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

írhat
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ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C34
Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Budapest

Uzsoki utcai Kórház

Budapest

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Szent Margit Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Deszk

Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Edelény

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Farkasgyepű

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

Győr

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Mátraháza

Mátrai Gyógyintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Sopron

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Törökbálint

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
”
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3. Az R2. 2. számú melléklete a következő EÜ100 38/c. ponttal egészül ki:

„EÜ100 38/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási protokoll eljárásrend szerint.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Hematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C9000
Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Szent Margit Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Győr

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
”

4. Az R2. 2. számú melléklete a következő EÜ100 77/a1. és 77/a2. ponttal egészül ki:

„EÜ100 77/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
–
Crohn betegség
–
Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa
–
Spondylitis ankylopoetica
–
Aktív, súlyos arthritis psoriatica
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–
–
–

Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasis
Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)
Juvenilis idiopáthiás arthritis.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

Kijelölt intézmény

Bőrgyógyászat

írhat

Kijelölt intézmény

Gastroenterológia

írhat

Kijelölt intézmény

Allergológia és klinikai immunológia írhat

Kijelölt intézmény

Gyermek gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45
Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
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EÜ100 77/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A megelőző 3 hónapban e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére,
akinél az EÜ77/a1. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények
kontraindikáltak, vagy az adott készítmények mellett a beteg progrediált, a finanszírozási eljárásrendekben
meghatározottak szerint.
–
Crohn betegség
–
Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére
–
Spondylitis ankylopoetica
–
Aktív, súlyos arthritis psoriatica
–
Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasis
–
Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)
–
Juvenilis idiopáthiás arthritis.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

Kijelölt intézmény

Bőrgyógyászat

írhat

Kijelölt intézmény

Gastroenterológia

írhat

Kijelölt intézmény

Allergológia és klinikai immunológia írhat

Kijelölt intézmény

Gyermek gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45
Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

Eger

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
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Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Szent Rafael Kórház
”

A gazdaságfejlesztési miniszter 11/2022. (X. 28.) GFM rendelete
a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A postai szolgáltatásnak a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység idején való
ellátásához szükséges felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, valamint
az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont postai szolgáltatók
(a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.
2. §

(1) A kijelölés alapján a szolgáltatók a tevékenységi körüket érintően ellátják a különleges jogrendi időszakban és
az összehangolt védelmi tevékenység idején várható vagy bekövetkező rendkívüli események megelőzésére,
elhárítására, a következményeik csökkentésére és megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló védelmi és
biztonsági célú felkészülési és végrehajtási feladatokat.
(2) A szolgáltatók – a különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység idejére történő felkészülés keretében –
a következő tevékenységi körökből a szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi feladatokat látják el:
a)
a szervezeti készenlét előkészítésének és fenntartásának körében
aa)
a védelmi és biztonsági felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és
anyagi-technikai feltételek megteremtése, valamint azok folyamatos biztosítása,
ab)
a védelmi és biztonsági felkészüléssel, valamint a műszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély
miatt keletkező üzemzavar elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és
azok folyamatos aktualizálása,
ac)
a védelmi és biztonsági felkészüléssel összefüggő rendszeres képzési, továbbképzési és
gyakoroltatási feladatok meghatározása és végrehajtása,
ad)
az ügyeleti szolgálatnak a külön jogszabályban foglaltak szerinti működtetése,
ae)
a meghagyással kapcsolatos külön jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése;
b)
az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén
ba)
a postai szolgáltatások területén elrendelhető korlátozó vagy szüneteltető rendelkezések
végrehajtására és következményeik kezelésére történő felkészülés,
bb)
a védelmi és biztonsági feladatok ellátásához szükséges mértékű tartalék kapacitások kialakítása;
c)
a szolgáltatási igények kielégítése terén
ca)
a védelmi és biztonsági felkészülésben részt vevő, jogszabályban meghatározott
követelménytámasztó szerveknek a különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi
tevékenység idejére vonatkozó szolgáltatási igényei kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása,
az összefüggő tervezési, szervezési tevékenység ellátása, szolgáltatási feladatok végrehajtása,
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cb)

d)

a lakosságnak a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység ideje alatti
postai szolgáltatási igényei kielégítéséhez szükséges feltételeknek jogszabályban foglaltak szerinti
biztosítása,
cc)
a védelmi és biztonsági felkészüléssel kapcsolatos jogszabályok által meghatározott gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és kezelésére való felkészülés,
cd)
a kormányzatnak a különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység ideje alatti
szolgáltatási igényei kielégítéséhez és kommunikációs tevékenységéhez szükséges feltételek
megteremtésében, fenntartásában való közreműködés,
ce)
a NATO Futár- és Tábori Posta Szolgálatának működésével, valamint a honvédség futár- és tábori
posta küldeményeinek forgalmával kapcsolatos, a honvédelmi és a postaügyért felelős miniszter
által közösen meghatározott előkészítő feladatokban és a végrehajtásban való közreműködés,
cf )
a különleges jogrendi időszak és az összehangolt védelmi tevékenység idejére szóló tervezési és
végrehajtási feladataiban történő részvétel; továbbá
a nyilvántartások vezetése és az adatkezelés terén: a védelmi és biztonsági felkészülési feladatokkal
kapcsolatos jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges
nyilvántartási rendszer kialakítása és adatainak a követelményekhez igazodó pontosságú karbantartása.

3. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik
meghatározásáról szóló 26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet.
		
		

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 11/2022. (X. 28.) GFM rendelethez
A védelmi feladatokban részt vevő kijelölt postai szolgáltatók
A szolgáltató megnevezése

Székhelye

Védelmi feladatok

Az ágazat ügyeleti

ellátására kijelölt

rendszerébe bevont

X

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.

X

DHL Express Magyarország Kft.

1185 Budapest, BUD Nemzetközi
Repülőtér repülőtér 302. ép.

X

DPD Hungary Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

X

UPS Magyarország Kft.

2220 Vecsés, Lőrinci út 154.
Airport City Logistic Park. G. ép.

X
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A technológiai és ipari miniszter 22/2022. (X. 28.) TIM rendelete
a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló
10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.)
TIM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A különleges földgázkészlet mértéke 7 880 511 MWh.”
2. §		
A különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.)
TIM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges hitelfelvétel legmagasabb összege 2012 millió EUR.”
3. §		
A különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.)
TIM rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulás mértéke)
„b) 2023. január 1-je és 2023. március 31-e között 754,72 Ft/MWh.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

technológiai és ipari miniszter
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 308/2022. (X. 28.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Anunciada Fernández de Córdova y Alonso-Viguera, a Spanyol Királyság budapesti nagykövete részére,
Magyarország és a Spanyol Királyság kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatainak erősítése érdekében végzett
odaadó tevékenysége elismeréseként
a MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozat
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. október 19.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. október 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/6704-2/2022.

A köztársasági elnök 309/2022. (X. 28.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesei, a Versenytanács elnöke megbízatása megszűnésének
megállapításáról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseinek ismételt kinevezéséről és
a Versenytanács elnöke megbízásáról
1. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján – a Gazdasági
Versenyhivatal elnökének előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Bak Lászlónak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesének és
dr. Tóth Andrásnak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesének, a Versenytanács elnökének
megbízatása 2022. október 31-ei hatállyal megszűnik.
2. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 35. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
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dr. Bak Lászlót 2022. november 1-jei hatállyal, hat évig terjedő időtartamra ismételten kinevezem a Gazdasági
Versenyhivatal elnökhelyettesévé és
dr. Tóth Andrást 2022. november 1-jei hatállyal, hat évig terjedő időtartamra ismételten kinevezem a Gazdasági
Versenyhivatal elnökhelyettesévé, egyben ismételten megbízom a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával.
Budapest, 2022. október 5.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. október 12.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/6276-3/2022.

A köztársasági elnök 310/2022. (X. 28.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 37. § (3) bekezdése alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének
javaslatára – dr. Pánczél Márk Vilmost 2022. december 1-jei hatállyal, hat évig terjedő időtartamra a Gazdasági
Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává kinevezem.
Budapest, 2022. október 5.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/6245-2/2022.

A köztársasági elnök 311/2022. (X. 28.) KE határozata
bírói kinevezésről és bírói kinevezés meghosszabbításáról
1. Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára,
dr. Szűts Veronikát a 2022. november 15. napjától 2025. november 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
2. Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdése és 25. § (2) bekezdése alapján, az Országos Bírósági Hivatal
elnökének javaslatára, Gnájné dr. Porkoláb Erika – a 451/2019. (X. 30.) KE határozat szerinti – bírói kinevezését
a 2022. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. október 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/6596-2/2022.

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
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A köztársasági elnök 312/2022. (X. 28.) KE határozata
bírák kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Juhász Dorottyát,
dr. Mikó Sándor Józsefet,
dr. Orbán Fanni Irént,
dr. Váczi Katalint,
dr. Winklerné dr. Nóvé Ildikót és
dr. Zakócs Ildikót
a 2022. november 15. napjától 2025. november 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. október 19.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/6599-2/2022.

A Kormány 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozata
az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030)
akcióterv módosításáról, valamint a 2023–2024. évekre szóló Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról
1. A Kormány a nők társadalmi szerepvállalásának, illetve családban betöltött szerepének erősítése érdekében
1.1. elfogadja az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban”
(2021−2030) akcióterv módosítását (a továbbiakban: Módosított Akcióterv), és elrendeli annak végrehajtását;
1.2. elfogadja az 1. melléklet szerinti, az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban
és a társadalomban” (2021−2030) akcióterv végrehajtásának a 2023−2024. évekre szóló Intézkedési Tervét
(a továbbiakban: Intézkedési Terv), és elrendeli annak végrehajtását;
1.3. felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy
a)
gondoskodjon a Módosított Akciótervnek a kormányzati portálon történő közzétételéről,
b)
gondoskodjon a Módosított Akcióterv feladatainak megvalósításáról a feladat- és hatáskörébe
tartozó szakpolitikák tervezése és végrehajtása során,
c)
koordinálja az Intézkedési Terv végrehajtását;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében az e határozat közzétételét követő 15 napon belül
a b) és a c) pont tekintetében folyamatos
1.4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Terv végrehajtásában az adott évben rendelkezésre álló
költségvetési és uniós források keretei között működjenek közre;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos, az Intézkedési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban
1.5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az Intézkedési Terv 1. pontjában meghatározott célok végrehajtása érdekében a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Technológiai
és Ipari Minisztérium fejezet, 1. Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Család- és
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ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 4. Gyermek, ifjúsági és családpolitikai
programok jogcím javára 14 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
technológiai és ipari miniszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. Az Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030)
akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021–2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről szóló
1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozathoz
Az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban”
(2021−2030) akcióterv végrehajtásának a 2023−2024. évekre szóló Intézkedési Terve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az Akciótervben foglalt feladatok 2023−2024. évekre vonatkozó teljesítése érdekében a nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének megvalósítása céljából a következő intézkedések végrehajtása szükséges:
a nők társadalmi és családi szerepével kapcsolatos oktatási program kidolgozása és lebonyolítása tanulók részére,
családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés a köznevelési intézményekben;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
a nők vállalkozóvá válásának támogatása szakmai programokkal, sikeres vállalkozó nők példájának bemutatásával;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2023. december 31.
a nőpolitikai, női szempontokat figyelembe vevő szakértelem fejlesztése szakértők képzésével, valamint a szaktudás
elterjesztésével a közigazgatásban;
Felelős:
miniszterelnökséget vezető miniszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2024. december 31.
a Családbarát Hely tanúsító védjegy program megvalósítása, a védjegyhez kapcsolódó képzések, tréningek,
tanácsadás és díjátadók szervezése az arra jelentkező vállalatok, vállalkozások számára;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2023. december 31.
a nők vezetővé válásának elősegítése a gazdasági, vállalati szektorban, a női vezető szerepek – „Az év női
menedzsere” díj és az „Egyensúlyban” szemléletformáló sorozat – elismertségének növelése a különböző
szektorokban;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2024. december 31.
a lányok és nők matematikai, természettudományos, műszaki, informatikai (MTMI) pályák felé való irányultságának
támogatása, pályaorientációs komplex programok, képzésekben lemorzsolódást megakadályozó programok
megvalósítása;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
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7. Családbarát Szülészeti osztályok és Családbarát Kórházak számára pályázatok további meghirdetése, kibővítése;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
8. a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők egészségtudatosságát növelő, a népegészségügyi szűréseken való
részvételt ösztönző programok kidolgozása, valamint a munkaerőpiacon és a családon belüli szerepüket támogató
programok működtetése;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
9. a hátrányos helyzetű, elsősorban roma lányok, nők iskolai lemorzsolódásának megelőzését és korai
iskolaelhagyásának csökkentését célzó programok működtetése.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
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2. melléklet az 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozathoz
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási
egyedi azonosító
280645

Fejezet
szám

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
20

385584

Előirányzat
csoportszám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Technológiai és Ipari Minisztérium
Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása

K3

Dologi kiadások
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
Egyéb működési célú kiadások

9

4
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-14 000 000

14 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előirányzat
csoportszám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
280645

385584

Fejezet
szám

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előirányzat
csoportszám

1
20

9

4

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Technológiai és Ipari Minisztérium
Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-14 000 000

14 000 000

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

Összesen

I. n.év
14 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
14 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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3. melléklet az 1516/2022. (X. 28.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1685/2020. (X. 22.) Korm. határozathoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Az Akciótervben foglalt feladatok 2021−2022. évekre vonatkozó teljesítése érdekében a nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének megvalósítása céljából a következő intézkedések végrehajtása szükséges:
a nők helyzetének vizsgálata érdekében kiterjedt kutatások folytatása, különös tekintettel a családi élet és
munkavállalás összehangolásának támogatására, családi, gyermeknevelési feladatok, az atipikus foglalkoztatási
formák alacsony mértéke okainak felmérésére, továbbá a kutatások eredményeinek figyelembevételével
új intézkedések kidolgozása, különös tekintettel a digitalizáció előnyös hatásainak kihasználására is;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
a nők „láthatatlan”, „fizetetlen” munkájának mérséklése és fokozottabb elismerése a nemzedékek közötti
együttműködés előmozdításával, a nagyszülői szerep támogatásával, a hozzátartozók ápolásából, gondozásából
fakadó terhek csökkentésével, továbbá figyelemfelhívó kommunikációs kampányokkal;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
szemléletmód-formálás az oktatásban a Családi Életre Nevelés program erősítésével, hangsúlyt helyezve a nők és
férfiak közötti harmonikus együttműködésre;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
a nők vállalkozóvá válásának támogatása szakmai programokkal, sikeres vállalkozó nők példájának bemutatásával;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. december 31.
Családbarát Szülészet és Családbarát Kórház pályázatok további meghirdetése, kibővítése;
Felelős:
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2022.december 31.
a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők egészségtudatosságát növelő, a népegészségügyi szűréseken való
részvételt ösztönző programok kidolgozása, valamint a munkaerőpiacon és a családon belüli szerepüket támogató
programok működtetése;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
a hátrányos helyzetű, elsősorban roma lányok, nők iskolai lemorzsolódásának megelőzését és korai
iskolaelhagyásának csökkentését célzó programok kidolgozása, működtetése.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. december 31.”

7244

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 175. szám

A Kormány 1517/2022. (X. 28.) Korm. határozata
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladataihoz
kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról
A Kormány felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a technológiai és ipari miniszter, valamint a kultúráért és innovációért
felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1–4. mellékletében
felsorolt közlekedésfejlesztési, magasépítési és zöldfejlesztési projekteket, valamint nemzetközi sportesemény
megvalósítását célzó feladatokat érintő kormányhatározatok felülvizsgálatáról, és ennek alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a szükséges kormányhatározat-módosításokról.
Felelős:
építési és beruházási miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
technológiai és ipari miniszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1518/2022. (X. 28.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és
az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
A Kormány
1. – a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § b) pontja alapján – jóváhagyja a 2021–2027-es időszakra
vonatkozó Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetét (a továbbiakban: tervezet),
az Európai Bizottság által tett észrevételek figyelembevétele mellett;
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy – a technológiai és ipari miniszter bevonásával – a tervezetet jóváhagyás
céljából nyújtsa be az Európai Bizottság részére.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 86/2022. (X. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a technológiai és ipari miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Bátyi Emesének, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2022. október 31-ei hatállyal – megszűnik, egyidejűleg
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján – a technológiai és ipari
miniszter javaslatára –
Siklós Lilit a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2022. november 1-jei hatállyal – kinevezem.
		

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.

