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Kormányrendeletek

A Kormány 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelete
a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A gyermekek, tanulók köznevelési rendszer keretében történő nevelésének és oktatásának folyamatossága,
valamint a járványügyi intézkedések hatékony végrehajtása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatásként a (2)–(9) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani a sztrájkkal
érintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti köznevelési intézménnyel
(a továbbiakban: köznevelési intézmény) jogviszonyban álló gyermekek, tanulók vonatkozásában.
(2) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a gyermekek, tanulók felügyeletét az alábbiak szerint kell
biztosítani:
a)
minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és iskolák esetében 16 óra, általános iskola esetében
17 óra, óvodák esetében 18 óra között,
b)
abban a köznevelési intézményben, ahol a gyermek, tanuló a jogviszonyánál fogva nevelésben, oktatásban
részesül,
c)
a járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal a társaival tartózkodhat
egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések
betartásával együtt lehet, a különböző csoportokba, osztályokba tartozó gyermekek, tanulók keveredését,
a járvány terjedésének megelőzése érdekében a sztrájk alatt lehetőség szerint el kell kerülni, továbbá
a felügyeletet lehetőleg abban a helyiségben kell biztosítani, ahol a gyermekek, tanulók a sztrájkot
megelőzően is tartózkodtak,
d)
minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusnak,
pedagógusnak, gyógypedagógusnak, kollégiumi nevelőnek, oktatónak vagy (gyógy)pedagógiai
asszisztensnek rendelkezésre kell állnia, és
e)
a felügyelet időtartama alatt az időjárási körülményektől függően, lehetőség szerint délelőtt és délután
1-1 óra szabad levegőn való tartózkodást kell biztosítani a gyermekek, tanulók számára az elkülönítési
követelmények figyelembevételével.
(3) A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítani kell a gyermekek, tanulók
számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra
jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és időpontokban.
(4) Az óvodai foglalkozások megtartása a sztrájk ideje alatt nem szükséges.
(5) Az érettségiző középiskolai osztályok tanulói számára a kötelező érettségi tantárgyak tekintetében biztosítani kell
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott
felkészítési óraszám 100%-os megtartását a sztrájk teljes időtartama alatt.
(6) Az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó tanulók számára a sztrájk első napjától kezdődően még elégséges
szolgáltatásként biztosítani kell (valamennyi tantárgyra vonatkozóan) a tanítási órák 50%-ának megtartását.
(7) A kollégiumi ellátás vonatkozásában biztosítani kell, hogy a tanulók a sztrájkot megelőző elhelyezésük szerint
részesüljenek teljes ellátásban (lakhatás, felügyelet, étkeztetés).
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(8) A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében
biztosítani kell a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő,
változatlan személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást).
(9) Ha a sztrájk ideje alatt jogszabályon alapuló rendszeres fogászati, szemészeti vagy általános szűrővizsgálat esedékes,
azon a gyermekek, tanulók részvételét biztosítani kell.
2. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a jogszerűtlen vagy jogellenes sztrájkkal kapcsolatosan hozott bírósági döntéssel
szemben 60 napon belül lehet felülvizsgálati eljárást kezdeményezni. Amennyiben a sztrájk jogszerűtlenségéről
vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel szemben felülvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor a felülvizsgálati
eljárásban hozott döntésig egyedi ügyekben a jogszerűtlen vagy jogellenes sztrájkkal kapcsolatosan hozott
bírósági döntésre nem lehet hivatkozni, a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági
döntéssel összefüggő törvényi határidők a felülvizsgálati eljárásban meghozott döntés közlését követő napon
kezdődnek. Amennyiben felülvizsgálati eljárás benyújtására nem kerül sor, vagy azt visszavonják, akkor a sztrájk
jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntéssel összefüggő törvényi határidők a felülvizsgálati
kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő napon vagy – amennyiben ez későbbi – a visszavonást
követő napon kezdődnek.
3. §

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

4. §

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

5. §		
A 2. §-ban foglaltakat azon, a sztrájk jogszerűtlenségéről vagy jogellenességéről hozott bírósági döntésre is
alkalmazni kell, amelyben a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő e rendelet hatálybalépése
napján még nem telt le.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 37/2022. (II. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos eltérő
szabályok megállapításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó
végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya
2021. november 24. napján vagy azt követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt járt vagy járna le,
meghosszabbodik az engedély hatályának lejáratától számított további egy évvel.
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(2) Ha az (1) bekezdés szerinti engedélyek vonatkozásában 2021. november 24. napja és e rendelet hatálybalépése
közötti időszakban az engedély hatályának lejártával összefüggésben a hatóság kötelezettséget állapított meg,
a kötelezettségnek nem kell eleget tenni. A már kifizetett bírság visszatérítése iránt a hatóság intézkedik.
(3) Ha e rendelet hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerinti engedélyek vonatkozásában az engedély hatályának
lejártával összefüggésben eljárás van folyamatban, a hatóság az eljárást megszünteti.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2022. február 15-én lép hatályba.
(3) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §

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

4. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos
egyéb intézkedésekről szóló 5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 38/2022. (II. 11.) Korm. rendelete
egyes lejárt okmányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdésétől
eltérően valamennyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.
2. §

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

3. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 5/2022. (II. 11.) AM rendelete
az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási
rendszerről szóló 1/2022. (I. 14.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási
rendszerről szóló 1/2022. (I. 14.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint lép hatályba.
2. §		
Ez a rendelet 2022. február 13-án lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet az 5/2022. (II. 11.) AM rendelethez
„2. melléklet az 1/2022. (I. 14.) AM rendelethez

A szaktanácsadási tématerületekhez kapcsolódó végzettségek

1.

A

B

Végzettség

1. melléklet szerinti tématerület kódszáma

2.

I. végzettségi szint: főiskola

3. Élelmiszer-technológus mérnök

54., 101., 108.

4. Mezőgazdasági gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

5. Kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

6. Agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

7. Állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 93., 95., 101., 108.

8. Növénytermesztési mérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

9. Földmérő mérnök

94., 101., 108.

10. Földrendező mérnök

94., 101., 108.

11. Környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

12. Meliorációs mérnök

86., 101., 108.

13. Gazdasági agrármérnök

49., 54., 95., 101., 108.

14. Agrármenedzser

54., 101., 108.

15. Tájgazdálkodási mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

16. Természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

17. Vidékfejlesztési agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 95., 101., 108.

18. Vidékfejlesztési közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 95., 101., 108.

19. Mezőgazdasági vízgazdálkodási és technológiai mérnök 45., 53., 86.
20.
21. Okleveles élelmiszermérnök

II. végzettségi szint: egyetem
54., 101., 108.
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22. Okleveles faipari mérnök

24., 45., 86., 101., 108.

23. Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

24. Okleveles agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

25. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

26. Okleveles kertészmérnök

24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

27. Okleveles erdőmérnök

49., 70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

28. Okleveles tájépítész mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

29. Okleveles gazdasági agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

30. Állatorvos doktor

8., 41., 45., 49., 54., 93., 101., 108.

31. Okleveles agrárkémikus agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

32. Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

33. Okleveles növényorvos

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

34. Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
35.

2., 8., 24., 41., 45., 49, 53., 54., 86., 95., 101., 108.

III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)

36. Agrár digitalizációs mérnök

45., 86., 101., 108.

37. Földmérő és földrendező mérnök

94., 101., 108.

38. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

39. Tájrendező-kertépítő mérnök

24., 45., 49., 53., 95., 101., 108.

40. Erdőmérnök

70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

41. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

42. Élelmiszermérnök

54., 101., 108.

43. Kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

44. Környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

45. Természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

46. Vadgazda mérnök

85., 101., 108., 113.

47. Állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

48. Mezőgazdasági mérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

49.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és
környezettechnológiai mérnök

53.

50. Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

2., 45., 101., 108.

51. Növénytermesztő mérnök

2., 24., 45., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

52. Szőlész-borász mérnök

24., 45., 54., 101., 108.

53. Biomérnök

54., 101., 108.

54. Vegyészmérnök

54., 101., 108.

55. Vidékfejlesztő közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

56. Agrárközgazdász
57.

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.
IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

58. Okleveles agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

59. Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

2., 8., 24., 41., 54., 95., 101., 108.

60. Okleveles élelmiszermérnök

54., 101., 108.

61. Okleveles kertészmérnök

2., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

62. Okleveles mezőgazdasági biotechnológus

2., 24., 49., 92., 95., 101., 108.

63. Okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

45., 53., 86.

64. Okleveles növényorvos

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

65. Okleveles tájépítész mérnök

24., 45., 49., 53., 101., 108.

66. Okleveles természetvédelmi mérnök

49., 53., 86., 92., 101., 108.

67. Okleveles vadgazda mérnök

85., 101., 108., 113.

68. Okleveles állatorvos doktor

8., 41., 45., 49., 54., 93., 101., 108.

69. Okleveles állattenyésztő mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági
70.
mérnök

2., 8., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.
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71. Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

72. Okleveles növénytermesztő mérnök

2., 24., 45., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

73. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

74. Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

2., 24., 54., 86., 92., 95., 101., 108.

75.

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 95., 101., 108.

76. Okleveles birtokrendező mérnök

94., 101., 108.

77. Okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök

49., 86., 95., 101., 108.

78. Okleveles szőlész, borász mérnök

24., 54., 101., 108.

79. Okleveles biomérnök

54., 101., 108.

80. Okleveles vegyészmérnök

54., 101., 108.

81. Okleveles erdőmérnök

49., 70., 85., 86., 92., 101., 108., 113.

82. Okleveles gazdasági agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

Okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus
83.
agrármérnök

45., 101., 108.

84. Okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök

2., 8., 24., 41., 45., 49., 54., 86., 95., 101., 108.

85. Okleveles vidékfejlesztő közgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.

86. Okleveles agrárközgazdász

2., 8., 24., 41., 45., 49., 53., 54., 86., 95., 101., 108.
”

Az agrárminiszter 6/2022. (II. 11.) AM rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
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 feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) A 2021/2022. támogatási év I. és II. negyedévében a pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, baromfi megnevezés csoporton a 7–10. § szerinti tevékenységek tekintetében
alkalmazott arányos visszaosztással érintett jogos igényekre további 1900,00 millió forint használható fel.
(2) E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.)
AM rendelet módosításáról szóló 6/2022. (II. 11.) AM rendelettel megállapított 23. § (1) bekezdését, valamint
2. mellékletét a 2021/2022. támogatási év I. és II. tárgynegyedévére benyújtott kifizetési kérelmekre indult
eljárásokban kell alkalmazni.”
2. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10,100 millió forint”
szövegrész helyébe az „a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 12,000 millió forint” szöveg,
b)
2. melléklet E:10 mezőjében a „600,00” szövegrész helyébe az „1608,00” szöveg,
c)
2. melléklet E:11 mezőjében a „670,00” szövegrész helyébe az „1562,00” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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Az igazságügyi miniszter 5/2022. (II. 11.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és
megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól,
valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási
eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal
választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet
a)
7. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
8. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
9. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

1145

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 24. szám

1. melléklet az 5/2022. (II. 11.) IM rendelethez
„7. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

1. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez
„7. melléklet az 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(Az NVI által küldött értesítőn a küldemény azonosítója)

(születési név, ha a viselt névtől eltér)

(név)
(lakcím)

ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről
Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében
………………………………….……..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben.
A
szavazás
…………………………………..............................................................................................
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

helye:

A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között.
Az Ön véleménye is számít, hogy kik legyenek az Országgyűlés tagjai.
Az Ön véleménye is számít az alábbi kérdés(ek)ben:
(A népszavazásra bocsátott kérdés(ek) szövege)
Véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.
(Ha a választópolgár nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vétele az
országgyűlési képviselők választására ki nem terjedő hatállyal történt:)
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat.
Ha a pártlisták helyett inkább a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára kíván szavazni,
(a szavazást megelőző 16. nap) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési
képviselők választására kiterjedő hatállyal.
(Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal szerepel a nemzetiségi
névjegyzékben:)
Az országgyűlési képviselők választásán Ön egy egyéni képviselőre és a (nemzetiség) nemzetiség országos
önkormányzata által állított listára szavazhat.
Ha a nemzetiségi lista helyett inkább pártlistára kíván szavazni, levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
(a szavazást megelőző 4. nap) 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással (a szavazást
megelőző 2. nap) 16.00 óráig kérheti, hogy nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők
választására ne terjedjen ki.
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet.
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon.
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet.
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Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
● lakcímigazolvány és útlevél vagy
● lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes).
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A
szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!
(A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás esetén:) A 2020.
március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel
érvényesnek tekintendő.
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KÉRELMEK
A kérelmek a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" gombra kattintva érhetők el.
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának.
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben.
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti.

MÁSIK SZAVAZÓHELYISÉGBEN SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem)
Ha nem a túloldalon feltüntetett, hanem más településen vagy más szavazóhelyiségben szeretne szavazni, át
kell jelentkeznie.
Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig.
KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem)
Külföldön is szavazhat, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán.
Ha külföldön szeretne szavazni, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét.
Ehhez kérelmet kell kitölteni és benyújtani.
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik (a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig.
NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem)
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták.
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát.
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
Online
• elektronikus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig,
• ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig.
Postán történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie.
Személyesen történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés
• (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy
• (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
•
•

(a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy
(a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti
kérelem)
● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell
érkeznie).
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16
óráig be kell érkeznie).
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen
érthető tájékoztató megküldését.
NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem)
Megtilthatja, hogy a választási iroda kiadja a pártoknak, jelölteknek a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell
benyújtania.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Választási Iroda”
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2. melléklet az 5/2022. (II. 11.) IM rendelethez

2. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez
„8. melléklet az 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

„8. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(név)

(születési név, ha a viselt névtől eltér)

(lakcím)

ÉRTESÍTŐ
a külképviseleti névjegyzékbe vételről
Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson kérelmére
felvettem a külképviseleti névjegyzékbe.
A szavazóhelyiség címe:..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között.
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított
érvényes igazolvány bemutatásával:
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A
szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!
(A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás esetén:) A 2020.
március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel
érvényesnek tekintendő.
Egyes külképviseleteken az átjelentkezett választópolgárok nagy száma miatt hosszabb várakozási időre
lehet számítani. Kérjük, időben érkezzen!
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a járványhelyzet következtében váratlanul bevezetett intézkedések
befolyásolhatják az adott országban a választás lebonyolítását. Kérjük kísérje figyelemmel tartózkodási
helyén, illetve tervezett úticélján az aktuális járványügyi korlátozásokat!
Választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda”
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3. melléklet az 5/2022. (II. 11.) IM rendelethez
3. melléklet a …/2022. (…….) IM rendelethez
„9. melléklet az 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

„9. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazásra

(születési idő)

(név)

(születési név, ha a viselt névtől eltér)

(lakcím)

ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről a megismételt szavazáson
Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson
/ országgyűlési képviselők választásán / országos népszavazáson kitűzött megismételt szavazáson
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében
………………………………………………..………………….….….

településen

a(z)

…….

számú

szavazókörben.
A szavazás helye:
..............................................................................................................................
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
A szavazás ideje: (a szavazás napja) 6 és 19 óra között
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
● lakcímigazolvány és útlevél vagy
● lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes).
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. A
szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai érvényesek-e!
(2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött választás esetén:) A 2020. március 11. napján vagy azt
követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek
tekintendő.
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KÉRELMEK
A kérelmek a valasztas.hu oldalon az "Ügyintézés" gombra kattintva érhetők el.
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának.
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben.
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti.

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem)
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták.
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát.
Ha Ön a megismételtetett szavazáson mozgóurnát kért, megint kiviszik Önhöz a mozgóurnát, nem kell
újból kérnie.
Ha Ön nem mozgóurnával szavazott, de most mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania:
Online
• elektronikus azonosítás nélkül (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig,
• ügyfélkapus / e-szig.-es / RKTA / videotechnológiás azonosítással: (a szavazás napja) 12 óráig.
Postán történő igénylésnek (a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig kell megérkeznie.
Személyesen történő igénylés (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés
• (a szavazást megelőző 2. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy
• (a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján
•

(a szavazást megelőző 4. nap) 16 óráig a helyi választási irodához vagy

•

(a szavazás napja) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti
kérelem)
● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez ((a szavazást megelőző 9. nap) 16 óráig be kell
érkeznie).
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson ((a szavazást megelőző 4. nap) 16
óráig be kell érkeznie).
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen
érthető tájékoztató megküldését.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Választási Iroda”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2022. (II. 11.) ITM rendelete
a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére
vonatkozó részletes szabályokról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a polgári célú légiközlekedésre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
esemény: a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti fogalom;
2.
közlekedésbiztonsági szerv: a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági
Szervezet jogutódlással való megszűnéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendeletben kijelölt
közlekedésbiztonsági szerv;
3.
légiközlekedésben részt vevő szervezetek: a légiközlekedési szakszemélyzet – kivéve a lajstromozásra nem
kötelezett légijárművek vezetői – képzésére engedéllyel rendelkező képzési szervezetek, gazdasági célú
légiközlekedési tevékenység végzésére kiadott, üzemben tartási engedéllyel rendelkező forgószárnyas
légijármű üzemben tartó szervezetek, karbantartó szervezetek, légijárművet és légiközlekedéssel
kapcsolatos eszközt tervező és gyártó szervezetek, kereskedelmi repülőtér üzemeltető szervezetek, valamint
a léginavigációs szolgálatok;
4.
légiközlekedési biztonsági menedzsmentrendszer: a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
18. pontja szerinti fogalom;
5.
légiközlekedési hatóság: a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben kijelölt, légiközlekedési hatósági feladatokat ellátó
szerv;
6.
Légiközlekedés Védelmi Bizottság: a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés
Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése szerinti testület;
7.
légirendészeti szolgálat: a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben kijelölt légirendészeti hatósági feladatokat ellátó szerv;
8.
méltányossági alapú légiközlekedés-biztonsági kultúra elve (just culture): a 376/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti fogalom;
9.
Program: az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti nemzeti légiközlekedésbiztonsági program;
10.
Terv: az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti nemzeti légiközlekedésbiztonsági terv.

3. A Nemzeti Repülésbiztonsági Program és a Nemzeti Repülésbiztonsági Terv
3. §

(1) A Program a repülésbiztonság állami szintű szabályozásához és igazgatásához kialakított irányítási rendszert
meghatározó dokumentum. A Program célja Magyarország repülésbiztonsági teljesítményének javítása és
a légiközlekedés területén működtetett biztonság-irányítási rendszerek interakciójának támogatása.
(2) A Program kiterjed
a)
a légiközlekedés-biztonság-menedzsmentrendszerre vonatkozó állami feladatokra,
b)
az a) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi szabványokban és ajánlott gyakorlatokban
ismertetett elemekre,
c)
Magyarország repülésbiztonsági politikájára és repülésbiztonsági céljaira,
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

d)
a repülésbiztonsági kockázatkezelésre,
e)
a repülésbiztonság szavatolására,
f)
a repülésbiztonság népszerűsítését és a szakmai szintű kommunikáció végrehajtását támogató stratégiára és
g)
a méltányossági alapú légiközlekedés-biztonsági kultúra elvének (just culture) érvényesülési elemeire.
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a Programot az (EU) 2018/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1)–(2) bekezdésében és 7. cikkében foglalt céloknak és előírásoknak
megfelelően dolgozza ki és tartja fenn. A Programot a Globális Légiközlekedés-biztonsági Tervvel összhangban kell
végrehajtani.
A Program kidolgozása és fenntartása során
a)
a közlekedésért felelős miniszter a rendvédelemért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős
miniszterrel (a továbbiakban együtt: Jóváhagyók) egyetértésben jóváhagyja a Programot, valamint a Tervet,
b)
a KTI
ba)
kidolgozza és rendszeresen – de legalább 5 évente – felülvizsgálja a Programot, és szükség esetén
aktualizálja azt,
bb)
a légiközlekedési hatóság egyetértése esetén jóváhagyásra felterjeszti a közlekedésért felelős
miniszter részére a Programot és a Tervet,
bc)
lefolytatja a Program kidolgozásához és felülvizsgálatához szükséges szakmai konzultációkat,
bd)
a Program kidolgozása és felülvizsgálata során tartott szakmai konzultációkról jegyzőkönyvet készít,
be)
a szakmai konzultációk eredményeinek figyelembevételével kidolgozza a Tervet,
bf )
folyamatosan figyelemmel kíséri a Terv megvalósítását, és
bg)
jelentést készít a Jóváhagyók részére a Terv megvalósításáról.
A KTI a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti szakmai konzultáció keretében egyeztetést folytat
a)
a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,
b)
a rendvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,
c)
a honvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,
d)
a légiközlekedési hatóság szakértőivel,
e)
a közlekedésbiztonsági szerv szakértőivel,
f)
a légirendészeti szolgálat szakértőivel,
g)
a légügyi főigazgatóval,
h)
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakértőivel,
i)
a tárgyévet megelőző évben az évi egymillió utasszámot meghaladó repülőterek üzemeltetőivel,
j)
a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti szervezetek általa meghívott
képviselőivel és
k)
az általa esetileg felkért szakértővel.
A Terv olyan egy évre szóló tervdokumentum, amelynek célja a Program megvalósításával kapcsolatos biztonsági
kockázatok azonosítása, értékelése és a kockázatok kezelését célzó intézkedések, feladatok meghatározása.
A KTI a Tervet az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkében foglalt céloknak és előírásoknak
megfelelően és a Globális Légiközlekedés-biztonsági Tervvel, továbbá a Programmal összhangban készíti el.
A Program fenntartását és a Terv végrehajtását a légiközlekedésben részt vevő szervezetek támogatják, és
megvalósulásukat elősegítik.
A közlekedésért felelős miniszter a Programról és a Tervről, valamint azok megvalósulásáról évente tájékoztatja
a Légiközlekedés Védelmi Bizottságot.

4. Repülésbiztonság-irányítási Rendszer
4. §

(1) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer célja
a)
a légiközlekedés biztonságát fenyegető veszélyek azonosítása,
b)
az azonosított veszélyek kockázatainak értékelése, valamint
c)
megfelelő intézkedések foganatosítása a kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében.
(2) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére kötelezett szervezet a repülésbiztonság-irányítási rendszer
működtetése során folyamatosan figyelemmel kíséri a kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében
tett intézkedések hatékonyságát, a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatok elfogadható szintre történő
csökkentése érdekében szükséges intézkedések megfelelőségét.
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(3) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére kötelezett szervezet évente felülvizsgálja
a repülésbiztonság-irányítási rendszerét, és foganatosítja a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatok
elfogadható szintre történő csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket.
(4) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszert a Nemzeti Repülésbiztonsági Programban és a Nemzeti Repülésbiztonsági
Tervben meghatározottakkal összhangban kell működtetni.
(5) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer lehetővé teszi a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
kötelező vagy önkéntes jelentéstétel teljesítését, valamint az eseményekkel kapcsolatos és biztonsági vonatkozású
egyéb információk gyűjtését, elősegíti továbbá az összehangolt tagállami intézkedések végrehajtását.

5. Repülésbiztonsági adatok
5. §

(1) A 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében és a 376/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 15. cikkében meghatározott korlátok figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szerv gyűjti és
a légiközlekedési hatósággal együttműködve elemzi a repülésbiztonsági kockázatok meghatározására alkalmas
repülésbiztonsági adatokat, és a Program kidolgozása és fenntartása érdekében a nyilvános adatokról a KTI kérésére
adatot szolgáltat.
(2) A rendelkezésre álló repülésbiztonsági adatok alapján meghatározott kritikus területek kockázatkezelése során
a szükséges intézkedéseket az azonosított repülésbiztonsági kockázatokkal arányosan kell meghatározni és
végrehajtani.
(3) A Programot és a Tervet a légiközlekedési hatóság és a közlekedésbiztonsági szerv a hivatalos honlapján közzéteszi.

6. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A Programot és a Tervet első alkalommal legkésőbb 2022. március 31-ig kell jóváhagyni.
(3) Ez a rendelet
a)
a polgári légiközlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint
a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b)
a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 23/2022. (II. 11.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Mihályi Géza rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
bejrúti nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 15.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02490-2/2021.

A köztársasági elnök 24/2022. (II. 11.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Csillag Ferenc László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország bejrúti nagykövetségének
a vezetésével.
Budapest, 2021. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 15.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02492-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 25/2022. (II. 11.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Róna Ottó Iván rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország nur-szultáni nagykövetségének
a vezetésével, valamint Magyarországnak a Tádzsik Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2021. november 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 29.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05192-2/2021.

A köztársasági elnök 26/2022. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/8/1/2022. számú előterjesztésére – Sztáninec Nadija
(névmódosítás előtti neve: Sztáninec Nadija Ivánivna; születési hely, idő: Árdánháza [Szovjetunió], 1982. február 20.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. február 2.
		
		

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. február 3.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00301-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 27/2022. (II. 11.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/20/2/2022. számú előterjesztésére – Krulikovszka Natália
(névmódosítás előtti neve: Krulikovszká Nátálijá Volodimirivná; születési hely, idő: Rivne [Szovjetunió], 1991. május 10.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. február 2.
		
		

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. február 3.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00412-3/2022.

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.

