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Kormányrendeletek

A Kormány 46/2022. (II. 17.) Korm. rendelete
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós
fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a–15c. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és
felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a a következő
1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. belső értékelő: az a személy, akit a nemzeti hatóság jogosultsági ellenőrzés vagy tartalmi értékelés elvégzésére
felkér,”
(2) A Korm. rendelet 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. nyilvánvaló hiba: a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett által a támogatási kérelemben vagy a kifizetési
kérelemben szolgáltatott adat olyan egyértelmű hiánya vagy hibája, amely a támogatási kérelem vagy a kifizetési
kérelem más adataiból vagy más, közvetlenül elérhető nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra való
felszólítás nélkül pótolható vagy javítható,”

2. §		
A Korm. rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nemzeti hatóság nevében és felkérésére támogatói okirat és a támogatási szerződés aláírása és
kibocsátásának joga a lebonyolító szerv számára a lebonyolítási szerződésben foglaltak szerint átadható.”
3. §		
A Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nemzeti hatóság megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a felhívásban és az Ávr. 70. § (2) bekezdésében
meghatározott jogosultsági feltételeknek. A pályázatok jogosultsági ellenőrzését végző személyek számát
a nemzeti hatóság határozza meg. A nemzeti hatóság döntése alapján a jogosultsági ellenőrzés történhet belső
értékelővel vagy a szakpolitikai felelős által kijelölt külső értékelővel. Adott felhíváson belül belső és külső értékelő
együttes alkalmazása is lehetséges. Az ellenőrzést végzők az adott pályázati felhívás vonatkozásában titoktartási és
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.”
4. §		
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pályázatok tartalmi értékelését végző értékelők számát a nemzeti hatóság határozza meg. A nemzeti hatóság
döntése alapján az értékelés történhet belső értékelővel vagy a szakpolitikai felelős által kijelölt külső értékelővel.
Adott felhíváson belül belső és külső értékelő együttes alkalmazása is lehetséges. Az értékelők az adott pályázati
felhívás vonatkozásában titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.”
5. §		
A Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiemelt kiválasztási eljárásrend kivételével, ha a felhívás úgy rendelkezik, a nemzeti hatóság döntés-előkészítő
bizottságot hívhat össze a támogatási kérelmekről hozott döntés megalapozására.”
6. §		
A Korm. rendelet 43/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A továbbadott támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzését a támogatást kihelyező szerv
és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter végzi a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezete
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szerint. A továbbadott támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében a támogatást
kihelyező szerv feladatai megegyeznek az irányító hatóság 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezetében
meghatározott feladataival.”
7. §		
A Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei a projekt által elérendő fejlesztések mérföldkövei, célértékei,
a támogatási összeg mérföldkő szerinti bontása és a teljesítési ütemezése, valamint az ezek nem megfelelő
teljesülése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények, továbbá a támogatott tevékenység megvalósításában
részt vevő egyéb szerv vagy szervezet bevonásának lehetősége, és az e szerv vagy szervezet által megvalósítható
tevékenységek köre.”
8. §		
A Korm. rendelet 64. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Szállítói finanszírozás esetén a végső kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés alapján a szállítói
előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújthat be előleg igénylésére irányuló kérelmet, amelynek
mértéke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárás és a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés alapján kötött szerződés tartalékkeret nélküli
elszámolható összege 30%-ának megfelelő.
(3) Az előleg biztosítására, kifizetésére és az előleggel való elszámolásra az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével
a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 61–64. alcímének rendelkezéseit – a 248. §, 252–254. § és 256. § kivételével –
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) irányító hatóságon nemzeti hatóságot,
b) kedvezményezetten végső kedvezményezettet
kell érteni.”
9. §		
A Korm. rendelet 67. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha)
„i) azt nem az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint nyújtották be.”
10. §

(1) A Korm. rendelet 80/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 80/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti követelés egyoldalú támogatási szerződésmódosítással csökkenti
a projekt megítélt támogatását. A visszakövetelt támogatási összeget a kedvezményezett nem használhatja fel újra.
Szabálytalansági jogcím esetén, a szabálytalansági döntést követően a követelés előírható.”
(2) A Korm. rendelet 80/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 80. § és az (1)–(8) bekezdés figyelembevételével a követeléskezelésre a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
102. alcímét – a 418. §, valamint a 421. § a), e) és f ) pontja kivételével – kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) irányító hatóságon a nemzeti hatóságot, valamint
b) kedvezményezetten a végső kedvezményezettet
kell érteni.”

11. §		
A Korm. rendelet 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87. § A Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat vonatkozásában a gazdasági események (kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás) végrehajtása során az Ávr. rendelkezései
irányadók, azzal az eltéréssel, hogy
a) az Ávr. 50. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség
esetén évenkénti ütemezés előírása nem alkalmazandó,
b) a támogatási kérelemről a nemzeti hatóság az összesített értékelő táblázat vagy – döntés-előkészítő bizottság
összehívása esetén – a döntési javaslat alapján dönt. A pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző
keltezéssel ellátott aláírását tartalmazó támogatási döntés kötelezettségvállalásnak minősül. A támogatói okiratok
kiadása vagy a támogatási szerződések megkötése esetén a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző
keltezéssel ellátott aláírását nem kell feltüntetni.”
12. §		
A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:7 mezőjében az „ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „ÉMI Építésügyi
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b)

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő” szöveg és
D:10 mezőjében a „Nincs” szövegrész helyébe az „A KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatása c.
felhívás tekintetében az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.
13. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 80/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogerősen” szövegrész.

2. A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A támogatás egyedi döntéssel pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás formájában
nyújtható.”

3. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 47/2022. (II. 17.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 86. §-sal egészül ki:
„86. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr78.) módosított 6/Z. § (2) bekezdését, valamint a 2. mellékletében foglalt táblázat
B:78 mezőjét a Módr78. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R.
a)
6/Z. § (2) bekezdésében a „földrészlet” szövegrész helyébe a „földrészlet, valamint a Nyíregyháza külterület
01472/1, 01472/2, 01468/6, 01468/7, 01468/8, 01468/11, 01468/13, 01469, 01470/1, 01470/2, 01470/3,
01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7, 01470/8, 01470/9, 01470/10 és 01471 helyrajzi számú földrészlet”
szöveg,
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b)

2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjében a „02411 és 02412” szövegrész helyébe a „02411, 02412,
01472/1, 01472/2, 01468/6, 01468/7, 01468/8, 01468/11, 01468/13, 01469, 01470/1, 01470/2, 01470/3,
01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7, 01470/8, 01470/9, 01470/10 és 01471” szöveg

lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelete
a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 24. és
27. pontjában, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek, valamint
a Debrecen külterület 0493/96 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait a (2)–(10) bekezdés
állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület ipari
tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek,
igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló
műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(3) A 3. melléklet 2., 3. és 4. pontjában foglalt táblázatokban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari
tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek,
igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló

1264

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 29. szám

műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 40 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 50%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 30%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2.
(4) A 3. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek közötti területek közlekedési célú területnek
és közműterületnek minősülnek, mely területeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek,
igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló
műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
(5) A 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen ipari
tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, továbbá egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közmű,
hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló
építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a maximális beépíthetőségi mérték
50%-áig 40 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(6) A 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület közlekedési célú
területnek és közműterületnek minősül, mely területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó
épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények,
közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
(7) Az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen ipari
tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági
rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos
beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(8) Az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület védelmi
erdőterület, melyen az épületnek nem minősülő építmények közül a közmű- és közlekedésiinfrastruktúra-hálózatok
és azok építményei helyezhetők el.
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(9) A Debrecen külterület 0493/96 helyrajzi számú ingatlanon munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is
elhelyezhető.
(10) A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében
az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az EOV koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési
vázrajzot, melyről leolvasható az EOV koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet
határára vonatkozóan a határvonalak hossza és elhelyezkedése. Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési
eljárás során a telek beépítési követelményeit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti,
ellenőrzi.”
2. §		
A Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében
a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet
1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.”
3. §		
A Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr4.) módosított 3. §-át, 3/A. § (1) bekezdését, 3. mellékletét, 4. mellékletét, megállapított 5. mellékletét a Módr4.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §

(1) A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása
a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival
1.
A

B

EOV X

EOV Y

1

239784.66

842509.365

2

239784.66

843288.0092

3

239771.09

843302.62

4

239722.53

843336.6

5

239707.1

843338.16

6

239681.9872

843340.7043

7

239671.5756

843338.1414

8

239649.5466

843342.4287

9

239631.81

843352.48
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10

239614.08

843361.94

11

239598.1

843373.39

12

239567.3499

843373.23

13

239523.74

843373.52

14

239453.75

843371.32

15

239435.26

843370.03

16

239395.75

843367.13

17

239345.7299

843366.6

18

239336.02

843366.35

19

239295.35

843363.8

20

239270.04

843368.06

21

239248.5

843367.62

22

239250.5

843362.06

23

239238.53

843361.73

24

239238.31

843366.94

25

239206.74

843366.24

26

239190.18

843366.03

27

239165.7

843365.33

28

239146.44

843363.32

29

239139.22

843362.78

30

239084.55

843358.64

31

239045.87

843355.6

32

239021.4

843355.49

33

239021.01

843360.03

34

238943.8

843358.43

35

238920.87

843356.62

36

238911.17

843356.4

37

238843.61

843351.9

38

238766.28

843350.01

39

238761.9

843347.83

40

238729.91

843346.93

41

238663.31

843344.65

42

238607.08

843342.22

43

238607.64

843344.86

44

238545.25

843342.92

45

238545.54

843340.42

46

238495.56

843337.84

47

238465.8533

843337.4806

48

238465.85

842988.88

49

238404.39

842988.88

50

238398.49

842977.17

51

238392.40

842965.21

52

238384.82

842951.54

53

238376.47

842938.28

54

238369.03

842925.77

55

238360.69

842912.92
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56

238351.39

842898.50

57

238342.09

842885.78

58

238138.08

842610.83

59

238138.42

842603.67

60

238277.32

842513.30

61

238290.60

842506.41

62

238301.56

842500.73

63

238313.22

842495.05

64

238327.32

842489.06

65

238341.32

842483.68

66

238356.84

842478.82

67

238370.74

842474.96

68

238386.36

842471.51

69

238399.85

842469.08

70

238415.57

842467.35

71

238399.85

842469.08

72

238465.85

842465.45

73

238686

842473.16

74

238708.4

842473.3

75

238713.4

842475.57

76

238792.01

842477.74

77

238802.05

842478.02

78

238821.11

842478.55

79

238828.13

842478.74

80

238852.01

842479.4

81

238876

842480.06

82

238961.22

842482.42

83

238976.86

842482.85

84

239032.91

842484.69

85

239060.11

842485.58

86

239262.12

842492.22

87

239273.69

842492.6

88

239337.09

842494.68

89

239441.23

842498.1

90

239535.6045

842501.198

91

239543.67

842501.46

92

239551.77

842501.72

93

239570.08

842502.32

94

239595.87

842503.17

A

B

2.

EOV X

EOV Y

1

239960.83

842324.74

2

239901.84

842455.02
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3

239858.76

842481.81

4

238719.9781

842445.7599

5

238728.9567

842296.6999

A

B

3.

EOV X

EOV Y

1

239814.66

843253.6933

2

239814.6592

842510.3493

3

239828.44

842510.8

4

239946.3492

842551.6598

5

240025.4192

842609.7098

6

240017.6746

842634.2081

7

239962.7393

842809.6196

8

239971.5723

842810.7454

9

239917.5749

842979.4876

10

239881.1823

843090.8955

11

239875.0213

843109.7686

12

239866.5724

843135.3254

13

239847.5021

843192.9458

14

239840.1624

843209.9151

15

239824.4097

843239.8604

4.
A

B

EOV X

EOV Y

1

240035.2992

842579.7398

2

239937.5492

842507.9798

3

239927.75

842470.55

4

240029.5

842245.89

5

240247.57

842248.89

6

240259.34

842249.22

7

240242.2891

842269.5999

8

240239.5592

842283.11

9

240153.8492

842368.1599

10

240108.1878

842423.9515

11

240100.8192

842432.3399

12

240080.16

842464.44

13

240075.7092

842471.9099

14

240061.5992

842502.5499

15

240056.92

842516.2899

16
240043.5049
842555.6616
                               ”
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2. melléklet a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása
a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival
1.
A

B

EOV X

EOV Y

1

241108.1663

843981.5867

2

241079.9544

843980.948

3

241072.4559

843980.6752

4

241062.3422

843980.5211

5

241052.3642

843980.1882

6

240978.6297

843978.5679

7

240959.1626

843977.9289

8

240908.6142

843976.8039

9

240891.6377

843976.4107

10

240863.501

843975.7937

11

240770.9972

843973.7654

12

240727.2238

843972.8055

13

240650.2193

843971.1171

14

240647.0368

843970.8786

15

240625.0304

843969.2297

16

240559.3224

843964.2466

17

240548.769

843963.5883

18

240537.0056

843962.8546

19

240529.7839

843962.5398

20

240519.089

843962.0732

21

240504.3535

843961.429

22

240471.534

843960.2292

23

240455.9435

843959.6628

24

240407.8964

843958.5992

25

240391.1308

843958.2342

26

240374.737

843957.8773

27

240362.5169

843957.6113

28

240350.3565

843957.3466

29

240322.7667

843956.746

30

240317.1165

843956.623

31

240298.8541

843956.2255

32

240286.7261

843955.9615

33

240277.2864

843955.7559

34

240235.045

843954.7749

35

240212.9254

843954.2612

36

240212.9254

843420.2901

37

240499.2183

843420.2901
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38

240621.2392

843420.2891

39

240623.9286

843420.3735

40

240649.9131

843421.1957

41

240726.12

843423.6

42

240734.08

843423.85

43

240751.68

843424.4

44

240769.5836

843424.9692

45

240783.84

843425.42

46

240819.5178

843426.5428

47

241108.1661

843759.4206

A

B

2.

EOV X

EOV Y

1

240212.9254

843954.2612

2

240190.9254

843953.7503

3

240190.9254

843420.2901

4
240212.9254
843420.2901
                               ”

3. melléklet a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása
a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival
1.
A

B

EOV X

EOV Y

1

239457.5712

843384.7705

2

239457.5719

843943.1583

3

239457.572

843977.165

4

239445.6858

844357.6163

5

239403.4704

844356.2499

6

239399.5246

844479.6646

7

238827.7347

844463.0368

8

238670.6441

844458.4675

9

238663.692

844457.9998

10

238657.1328

844457.0528

11

238650.6647

844455.6092

12

238644.3252

844453.6773

13

238638.1513

844451.2683

14

238632.1785

844448.3963

15

238626.4419

844445.0778
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16

238620.9749

844441.3326

17

238615.8082

844437.1813

18

238610.9734

844432.6495

19

238606.4972

844427.7624

20

238602.4061

844422.5486

21

238598.5493

844416.7774

22

238555.2593

844345.8237

23

238552.0984

844340.972

24

238545.1533

844331.2656

25

238539.2494

844324.1989

26

238533.0316

844317.5944

27

238526.429

844311.3702

28

238519.4727

844305.5549

29

238517.5485

844304.1296

30

238512.1942

844300.1637

31

238509.1142

844298.1511

32

238504.6107

844295.2089

33

238499.4415

844292.2494

34

238496.7493

844290.7081

35

238492.8024

844288.7467

36

238488.6371

844286.6769

37

238480.3022

844283.1292

38

238472.1337

844280.2062

39

238465.8533

844278.2244

40

238465.8533

843346.5055

41

238491.64

843347.3

42

238495.62

843349.14

43

238530.08

843351.36

44

238546.52

843352.42

45

238553.2425

843352.7826

46

238576.81

843354.02

47

238595.0225

843354.9826

48

238642.95

843354.73

49

238692.25

843356.53

50

238725.82

843357.75

51

238742.76

843358.37

52

238750.96

843359.12

53

238769.06

843360.77

54

238795.15

843363.16

55

238843.06

843363.91

56

238848.36

843363.92

57

238887.18

843364.03

58

238942.89

843366.45

59

239042.84

843366.09

60

239141.82

843373.63

61

239247.11

843380.68
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62

239252.82

843377.85

63

239308.6

843379.33

64

239323.29

843383.67

65

239358.22

843387.19

66

239391.19

843382.13

2.
A

B

EOV X

EOV Y

1

238463.6602

843346.4379

2

238465.8533

843346.5055

3

238465.8533

843866.9097

4

238465.8533

843870.5017

5

238465.8533

843877.3606

6

238465.8533

844165.5997

7

238464.9658

843834.1048

8
238463.7315
843373.0693
                               ”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 7/2022. (II. 17.) AM rendelete
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11., 30. alpontjában és 41. alpont
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok
felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet
a)
1. §-ában a „2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény” szövegrész helyébe a „2022. évi
központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2021. évi” szövegrész helyébe a „2022. évi” szöveg
lép.

2. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosítása
2. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.)
AM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 21/02 „Uniós programok kiegészítő támogatása” központi
kezelésű előirányzatának „A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása” célú keretéből az „Állami
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 bizottsági közlemény
3.1. alpontja szerinti átmeneti támogatás nyújtható.”
3. §		
Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § E rendeletnek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról szóló
7/2022. (II. 17.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §

(1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §		
Az R.
a)
1. § a) pontjában a „2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény” szövegrész helyébe
a „2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény” szöveg,
b)
1. § a) pontjában, 2. § c) pontjában, 4. § nyitó szövegrészében, 3. mellékletében foglalt táblázat címében és
fejlécében a „Gazdaságvédelmi” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási” szöveg,
c)
6. §-ában a „kezelésú” szövegrész helyébe a „kezelésű” szöveg,
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

1. mellékletében, 2. mellékletében és 3. mellékletében foglalt táblázat fejlécében a „2021. évi” szövegrész
helyébe a „2022. évi” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:4 mező 2.1. alpontjában a „földrendező és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény” szövegrész helyébe a „földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és
a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi
LXXI. törvény” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:4 mező 2.3. alpontjában a „részarány földkiadás során keletkezett”
szövegrész helyébe a „földeken fennálló” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 2.3. alpontjában az „erdőfelújítást szolgáló” szövegrész helyébe
az „erdőfelújítást, erdőtelepítést, a biodiverzitás megőrzését szolgáló” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 3.3. alpontjában az „erdőtelepítést szolgáló” szövegrész helyébe
az „erdőtelepítést, erdészeti környezeti nevelési tevékenységet szolgáló” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 7. pontjában az „Az Erdészeti” szövegrész helyébe az „A Soproni
Egyetem Erdészeti” szöveg,
1. mellékletében foglalt táblázat F:9 mező 5.1.2. pontjában az „az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat F:2 mező 2.1. alpontjában a „21/2017. (IV. 26.) FM” szövegrészek helyébe
a „19/2021. (V. 5.) AM” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat F:2 mező 5.1. alpontjában a „18/2019. (V. 10.)” szövegrészek helyébe
a „15/2021. (III. 31.)” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat G:2 és H:2 mező 1. pontjában a „21/2017. (IV. 26.) FM” szövegrész helyébe
a „19/2021. (V. 5.) AM” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat G:2 és H:2 mező 2. pontjában a „18/2019. (V. 10.)” szövegrész helyébe
a „15/2021. (III. 31.)” szöveg

lép.
6. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. mellékletében foglalt táblázat F:2 mező 11. pontja,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat F:4 mező 3. pontja,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 1.4. alpontja,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 3.1. alpontja,
e)
1. mellékletében foglalt táblázat F:8 mező 2.1. alpontjában a „működési, beruházási és fejlesztési célú”
szövegrész.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 7/2022. (II. 17.) AM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 2. pontja a következő 2.5. alponttal egészül ki:
(Előirányzat célja)

(386217)

2.5. Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti
szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet végrehajtása érdekében felmerült támogatások nyújtása.
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mező 6.1. alpontja a következő 6.1.3. ponttal egészül ki:
(Előirányzat célja)

(386217)

6.1.3. A klímaváltozás elleni védekezés érdekében történő erdősítési feladatok támogatása.

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:7 mező 3. pontja helyébe a következő pont lép:
(Előirányzat célja)

(386917)

3. A lovassport és a lósport támogatása
3.1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.2. A lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.3. A 3.1. és a 3.2. alpont szerinti támogatások esetén beruházási és fejlesztési célú támogatások
nem nyújthatóak.

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:9 mező 2. pontja a következő 2.3. alponttal egészül ki:
(Előirányzat célja)

(386239)

2.3. A Schams Ferenc tervben meghatározott feladatok támogatása.

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:9 mező 4.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
(Előirányzat célja)

(386239)

4.1. Az agrárágazati szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladatainak és programjainak
költségeihez történő hozzájárulás az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe
tartozó feladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb
megvalósítása érdekében.

6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:9 mező 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
(Kifizetésben részesülők köre)

(386239)

2. határon túli civil szervezet
3. határon túli szervezet

7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:9 mezője a következő 18. ponttal egészül ki:
(Kifizetésben részesülők köre)

(386239)

18. nemzetiségi önkormányzat

2. melléklet a 7/2022. (II. 17.) AM rendelethez
1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat F:2 mező 3. pontja a következő 3.3. alponttal egészül ki:
(Előirányzat célja)

(384817)

3.3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintő rendkívüli válságokat kezelő
intézkedések.

(A

B

C

D

E
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2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:
F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai uniós
forrásból

Sorszám

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

név

név

csoport név

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

8_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
2_A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tulajdonosi
joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
1. A Nemzeti
8.

397128

Élelmiszerlánc1_A Nemzeti

biztonsági Hivatal

Élelmiszerlánc-

(a továbbiakban:

biztonsági Hivatal

NÉBIH) tulajdonosi

tulajdonosi

joggyakorlása alá

joggyakorlása alá

tartozó társaságok

tartozó társaságok

részére történő

forrásjuttatásai

1.1. tőkeemelés,

A NÉBIH

1. tőkeemelés

Pótbefizetés

tulajdonosi

vagy

esetén

2. pótbefizetés

a szerződés

jogcímén

szerint.

joggyakorlása alá
tartozó társaságok

–

–

–

NÉBIH

–

–

1.2. pótbefizetés
finanszírozása.
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Az emberi erőforrások minisztere 7/2022. (II. 17.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 7/2022. (II. 17.) EMMI rendelethez
Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 342–344. sorral egészül ki:
[A

B

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy
1.

rövidítés, illetve külföldön gyakran használt

Kémiai név]

más írásmód)

342.

desmethylmoramide

4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

343.

ADB-FUBIATA

2-[[2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetyl]
amino]-3,3-dimethyl-butanamide

344.

5F-BZO-POXIZID; 5F-MDA-19;
MDA-19 5-fluoropentyl analogue

N-[(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino]benzamide

A honvédelmi miniszter 4/2022. (II. 17.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és
a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f ) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában, valamint
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés l) és m) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1. és
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15., 16. és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. és 39. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása
1. §		
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó által használt lakás az elhelyezési igénynek megfelelő
szobaszámú vagy annál legfeljebb egy lakószobával nagyobb, akkor az így használt lakás is bérbe adható, ha az nem
sérti a lakásgazdálkodási érdekeket. Ha a jogcím nélkül használt lakás az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél
több mint egy lakószobával nagyobb, a lakás megfelelő elhelyezés címén a közigazgatási államtitkár előzetes
hozzájárulásával adható bérbe.”
2. §		
Az R1. 104. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az (1) bekezdés szerinti lakóingatlanban vagy az ahhoz tartozó területen lakó 101. § (1) bekezdése
szerinti jogosulti igénylés nincs, akkor a fővárosi helyi lakásgazdálkodási szerv az illetékességi területéről és
a vonzáskörzetébe tartozó településekről származó valamennyi jogosult által benyújtott igénylést befogadhatja
és teljesítheti. Ha a lakóingatlanban üres HM rendelkezésű lakás van, akkor annak megfelelő számú üres
személygépkocsi-tárolót tartalékolni kell.”
3. §		
Az R1. 109. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem rendeltetésszerű a HM rendelkezésű személygépkocsi-tároló használata és a bérleti szerződés
megsértésének kell tekinteni, ha annak használatával a bérlő bizonyíthatóan felhagy. Ez esetben
a személygépkocsi-tároló bérleti szerződést fel kell mondani.”
4. §		
Az R1. 160. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Lakástörvény hatálybalépése előtt jóhiszemű jogcím nélküli használóvá váló részére a lakásbérlet
megszűnésekor hatályos jogszabály szerint kell megfelelő másik lakást felajánlani, ha a jogcím nélkül használt lakás
kiürítését a lakásgazdálkodási érdek indokolja.”
5. §		
Hatályát veszti az R1. 161. §-a.
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2. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása
6. §		
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (1) bekezdése a következő d) ponttal
egészül ki:
(Az elidegenítésre kijelölt lakás megvásárlására az a bérlő jogosult, aki azt)
„d) legalább két éve az R. 30. § (5) bekezdés a) pontja szerint határozott időtartamra”
[bérli (a továbbiakban együtt: lakásvásárlásra jogosult bérlő).]
7. §		
Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az a bérlő, aki az R. 30. § (5) bekezdés b) pontja szerint legalább két éve bérli a lakását, azt forgalmi
értéken vásárolhatja meg, ha a bérlemény olyan településen van, ahol honvédelmi szervezet nem működik.
(2) A részletvételre a 10. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
a) a bérlőnek kötelező kezdőrészletként legalább a vételár 25%-át kell megfizetnie,
b) a részletvétel futamidejét legfeljebb 15 évben kell megállapítani,
c) az ügyleti kamatot 3%-ban kell megállapítani.”
8. §		
Az R2.
a)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „szólóan vagy” szövegrész helyébe a „szólóan,” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdés c) pontjában az „időtartamra” szövegrész helyébe az „időtartamra vagy” szöveg
lép.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
9. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az állomány tagjának eredeti beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő
tervezett megbízása nem a szolgálati beosztása szerinti szolgálatteljesítési helyén történik, a megbízást elrendelni
a megbízás szolgálatteljesítési helyére történő, a Hjt. 49. §-a szerinti vezényléssel egyidejűleg lehet.”
10. §		
Az R3. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) Az állomány általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton
belül a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített
szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(2) Az állomány speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagját állománycsoporton belül
a) a viselt rendfokozatánál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített,
általános előmeneteli rendbe, vagy
b) a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb
rendfokozattal rendszeresített, speciális előmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztás ellátásával lehet megbízni.
(3) A legénységi állomány tagját állománycsoporton belül a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozatnál
legfeljebb kettővel magasabb vagy eggyel alacsonyabb rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával lehet
megbízni.”
11. §		
Az R3. 59/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59/A. § A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése előtt írásban tájékoztatni kell az állomány tagját
az önkéntes tartalékos szolgálat vállalásának lehetőségéről, típusairól, valamint az ezzel járó kötelezettségekről,
jogosultságokról és járandóságokról, kivéve, ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésének feltételei nem
állnak fenn.”
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12. §		
Az R3. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„129. § Egyszerűsített eljárás elrendelésére és lefolytatására, valamint fegyelmi eljárás elrendelése nélküli
figyelmeztetés alkalmazására a kötelékben lévő zászlóalj parancsnoka is jogosult az állomány szolgálati
alárendeltségébe tartozó, legénységi vagy altiszti állománycsoportba tartozó tagja esetén. A kötelékben lévő
zászlóalj parancsnoka köteles az állományilletékes parancsnokot és a fegyelmi nyilvántartást vezető jogi szolgálatot
tájékoztatni a fegyelmi eljárás elrendelése nélküli figyelmeztetés alkalmazásáról.”
13. §		
Az R3. 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása
14. §		
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) VII. Fejezete a következő
34/D. §-sal egészül ki:
„34/D. § (1) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt hallgatói, illetve tanulói jogviszonyának fennállása alatt
legfeljebb évi 12 alkalommal a felsőoktatásban, közoktatásban tanulók részére megváltható havi bérlet árának
miniszteri utasításban meghatározott mértékű megtérítésére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés kifizetése utólag a papíralapú bérletszelvény, az arról kiállított számla, vagy
egyéb, a vásárlást igazoló dokumentum, vagy ezek elektronikus változatának a HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő
megküldése ellenében teljesíthető.”
15. §		
Az R4. a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését és 34/D. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”
16. §		
Az R4.
a)
18. § (2) bekezdésében az „az állomány tagja,” szövegrész helyébe az „az állomány tagja, a honvéd tisztjelölt,
a honvéd altiszt-jelölt,” szöveg,
b)
18. § (2) bekezdésében a „17. §” szövegrész helyébe a „17. § vagy a 34/D. §” szöveg
lép.

5. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
módosítása
17. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.)
48/B. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„g) a Korm. R.
ga) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése szerinti védőnők esetében a Korm. R.
7. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő
növekmény,
gb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)
18. §		
Az R5. 48/D. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét]
„g) a Korm. R.
ga) 2/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés
hatálya alá tartozó állomány és a Korm. R. 2. § (1b) bekezdése hatálya alá nem tartozó védőnők esetében a Korm. R.
7. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bértábla szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő
növekmény,
gb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi munkakör-csoportba sorolt beosztást betöltő, az (1) bekezdés hatálya
alá tartozó állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy bérnövekmény-tábla
szerinti összeg 2022. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összege határozza meg.)
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19. §		
Az R5. a következő 29/H. alcímmel egészül ki:

„29/H. A kulturális honvédelmi szervezetnél szolgáló katonák kiegészítő illetménye
48/H. § (1) Az állománynak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szolgálati beosztásában szolgálatot teljesítő tagja
havonta kiegészítő illetményre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetmény összege megegyezik a honvédelmi szervezetek kiegészítő
illetménye szempontjából a 48/F. § alapján figyelembe veendő illetményelemek együttes összegének 11%-ával.”
20. §		
Az R5. a következő 109. §-sal egészül ki:
„109. § (1) E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 48/B. § (1a) bekezdés g) pontját,
48/D. § (3) bekezdés g) pontját és 48/H. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Módr12.-vel megállapított 48/B. § (1a) bekezdés g) pontja, 48/D. § (3) bekezdés g) pontja és 48/H. §-a
alapján 2022. január 1. és a Módr12. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb
a Módr12. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”
21. §		
Az R5. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
22. §		
Az R5.
a)
1. § (3a) bekezdésében az „A Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe az „Az MH PK” szöveg,
b)
35. § (2) bekezdésében az „a Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrészek helyébe az „az MH PK” szöveg,
c)
39. §-ában és 48/G. § (1) bekezdésében a „vagy megbízás keretében” szövegrész helyébe a „vagy eredeti
beosztás ellátása alóli mentesítéssel történő megbízás keretében” szöveg,
d)
48/B. § (1a) bekezdés e) pont eb) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „növekmény
és” szövegrész helyébe a „növekmény,” szöveg,
e)
48/B. § (1a) bekezdés f ) pont fb) alpontjában és 48/D. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontjában a „növekmény”
szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg,
f)
74. § (6) bekezdésében az „a Magyar Honvédség parancsnoka” szövegrész helyébe az „az MH PK” szöveg
lép.

6. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása
23. §		
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 68. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a honvéd a katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylése időtartama
alatt „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minősítést kapott, az alkalmatlanságát a vezénylése megszűnését követően
haladéktalanul felül kell vizsgálni, amelyről az aktuális egészségi állapotának megfelelő új FÜV döntést kell kiadni.
A felülvizsgálat mellőzhető, ha a megbetegedés, sérülés jellegéből fakadóan, vagy az alkalmatlanság megállapítása
óta eltelt időtartamra tekintettel az orvosilag nem indokolt. Az új FÜV döntést, illetve a felülvizsgálat mellőzéséről
szóló tájékoztatást a kiállításától számított öt munkanapon belül a központi személyügyi szerv részére meg kell
küldeni.”

7. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása
24. §		
A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet
(a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A katonai bírói tisztségre vagy ügyészségi alkalmazotti jogviszonyba történő vezénylés esetén az (1) bekezdés
szerinti tájékoztatást
a) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat esetén az alkalmatlanságot megállapító
döntés, vagy
b) a vezénylés megszűnését követő kötelező alkalmassági vizsgálat hiányában a vezénylés megszűnéséről szóló
parancs
kézhezvételét követően kell megtenni.”
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25. §		
Az R6. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdést a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti parancsra is alkalmazni kell.”

8. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosítása
26. §		
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felszámítási alap összege 48 895 forint.”
27. §		
Az R7. a következő 104. §-sal egészül ki:
„104. § (1) E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet7) megállapított 2. § (5) bekezdését
2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a HM rendelet7-tel megállapított 2. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1. és a HM rendelet7
hatálybalépése közötti időszakra járó növekményt legkésőbb a HM rendelet7 hatálybalépését követő hónapra járó
illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

9. Az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosítása
28. §		
Az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 5. § (1) bekezdés
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető meg, aki)
„i) vállalja, hogy – az 5/A. §-ban foglalt halasztás kivételével – a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnését
követő legfeljebb 3 hónapon belül az MH-val szerződéses szolgálati viszonyt létesít, és a szolgálati viszonyát
legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és”
29. §		
Az R8. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az ösztöndíjas hallgató kérelmére az MH PK előzetes engedélyével a szerződéses szolgálati viszony
létesítésére vonatkozó kötelezettség egy alkalommal legfeljebb 3 évre elhalasztható
a) a kedvezményezett olyan további képzésben való részvétele céljából, amely a honvédségi ösztöndíjjal támogatott
területen magasabb szakmai felkészültséget biztosít, vagy
b) a kedvezményezettnél felmerült, különös méltánylást érdemlő egyéb egyéni okból.
(2) Az (1) bekezdés szerinti halasztás esetén az ösztöndíjszerződést módosítani kell. A halasztás időtartama alatt
a hallgató részére ösztöndíj nem kerül folyósításra, a halasztás időtartama nem számít bele az ösztöndíjszerződés
alapján kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időbe.”
30. §		
Az R8. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 5/A. §-át a honvédségi ösztöndíjas hallgatókkal 2017. augusztus 1-jét
követően megkötött ösztöndíjszerződések tekintetében kell alkalmazni.”

10. Záró rendelkezések
31. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2022. (II. 17.) HM rendelethez
1. Az R3. 15. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.53. ponttal egészül ki:
(Az MH Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteknél szervezett szolgálatok
Ügyeleti szolgálatok)
„2.2.53. Kiber- és Információs Műveleti Központ Műveleti Ügyeleti Szolgálat”
2. Az R3. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.55. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.55. Kibervédelmi ügyeletes parancsnoki szolgálat”
3. Az R3. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.18. alponttal egészül ki:
(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok)
„5.18. MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj”

2. melléklet a 4/2022. (II. 17.) HM rendelethez
„7. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egészségügyi munkakörök és az egészségügyi
katonai beosztások megnevezésének megfeleltetése
A
1.

Egészségügyi munkakörök megnevezése egészségügyi
munkakör-csoportok szerinti bontásban

2.

1. Orvosi munkakörök:

3.

1.1. Orvos vezető, orvos igazgató

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.2. Vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő-)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.3. Orvos

17.

1.4. Szakorvos

18.
19.

1.5. Alorvos
1.6. Adjunktus

B
Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

orvos igazgató, főnök, parancsnok, parancsnokhelyettes, főigazgató,
igazgató, felügyeleti főigazgató-helyettes, igazgatóhelyettes,
intézetvezető, központparancsnok
intézetvezető főorvos, vezető szakreferens (MH repülő főszakorvos),
vezető szakreferens
intézetvezető főorvos (MH főszakorvos),
osztályvezető (MH főszakorvos)
osztályvezető főorvos (MH főbelgyógyász)
osztályvezető főorvos (MH fősebész)
osztályvezető
részlegvezető főorvos (MH főszakorvos)
intézetvezető főorvos (MH tiszti főorvos), rendelővezető főorvos,
részlegvezető főorvos
osztályvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)
osztályvezető főorvos
részlegvezető főorvos, részlegvezető
rendelővezető főorvos, rendelővezető
központparancsnok
vezető orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt, kiemelt
főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, parancsnok,
parancsnok-helyettes, alosztályvezető, alosztályvezető helyettes,
központparancsnok helyettes, részlegvezető
szakorvos (főnökh.), szakorvos főtiszt, szakorvos tiszt, főnökhelyettes,
alosztályvezető, kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi
tiszt, parancsnok, parancsnok helyettes
alorvos tiszt
adjunktus (ovh.), adjunktus főtiszt
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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főorvos, kiemelt főorvos főtiszt
főorvos (igh.), főorvos (fh.)
főorvos (ovh.)
1.8. Fogorvos
fogorvos tiszt
1.9. Fogszakorvos
fogorvos tiszt
2. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
2.1. Osztályvezető főnővér
intézetvezető ápolási helyettes
2.2. Osztályvezető főnővér-helyettes
vezető ápoló zászlós
2.3. Vezető ápoló
vezető szakápoló zászlós
alosztályvezető
2.4. Vezető ápoló-helyettes
alosztályvezető (ovh.)
vezető asszisztens zászlós
részlegvezető zászlós
vezető szakasszisztens zászlós
2.5. Vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)
rendelőintézet vezető asszisztens
vezető főműtős zászlós, főműtős zászlós
vezető szülész zászlós
2.6. Főápoló/főnővér/klinikai, osztályos,
részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő
(vezetői megbízás nélkül)
2.7. Mentálhigiéniés szakember
szakergonómus főtiszt, tudományos főmunkatárs főtiszt, diplomás
2.8. Egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló
ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs tiszt, beosztott
tiszt, kiemelt ápoló
ápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi
zászlós, beosztott zászlós, kutató-mentő felcser zászlós,
2.9. Általános ápoló
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes,
kutató-mentő altiszt, anyagkezelő altiszt, raktárvezető altiszt,
raktárvezető zászlós
2.10. Ápoló, csecsemő- és gyermekápoló
ápoló altiszt
szakápoló zászlós, ápoló altiszt, kutató-mentő felcser zászlós,
2.11. Szakápoló
kutató-mentő altiszt
2.12. Ápolási asszisztens
2.13. Segédápoló
egészségügyi katona, egészségügyi kisegítő
2.14. Egyéb ápoló/szakápoló
szakápoló zászlós, ápoló altiszt
1.7. Főorvos

2.15. Asszisztens
2.16. Szakasszisztens
2.17. Segédasszisztens
2.18. Egyéb asszisztens/szakasszisztens
2.19. Laborasszisztens
2.20. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai
asszisztens

54.

2.21. Dietetikus

55.
56.

2.22. Diétás nővér
2.23. Rehabilitációs tevékenység terapeuta

57.

2.24. Gyógytornász

58.
59.
60.

2.25. Konduktor
2.26. Szülésznő
2.27. Védőnő/családgondozó védőnő

asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt
szakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós

laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt
laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt, asszisztens zászlós
vezető dietetikus, dietetikus tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt
főtiszt

vezető gyógytornász, gyógytornász tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt,
kiemelt főtiszt
konduktor tiszt
szülész zászlós, szülész altiszt
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61.

2.28. Mentőtiszt

62.

2.29. Mentőápoló

63.

2.30. Mentő gépkocsivezető

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

2.31. Szolgálatvezető
2.32. Betegszállító/betegkísérő
2.33. Beteghordó
2.34. Gondozó
2.35. Segédgondozó
2.36. Egyéb gondozó
2.37. Radiográfus
2.38. Szonográfus
2.39. Egészségügyi laboráns
2.40. Optometrista
2.41. Boncmester
2.42. Boncsegéd
2.43. Klinikai fogászati higiénikus
2.44. Műtőtechnikus
2.45. Műtőssegéd
2.46. Gipszmester
2.47. Gyógymasszőr, sportmasszőr
2.48. Masszőr (fürdősmasszőr)

82.

2.49. Egészségügyi operátor

83.

2.50. Orvosírnok

84.
85.
86.
87.

2.51. Laboráns, vegyésztechnikus
2.52. Kardiotechnikus
2.53. Fertőtlenítő sterilező
2.54. Sterilizáló

88.

2.55. Egészségnevelő

89.
90.
91.
92.
93.

95.

2.56. Foglalkoztató
2.57. Szociális munkás
2.58. Szociális szervező
2.59. Szociális ügyintéző
2.60. Szociális gondozó
2.61. Közegészségügyi és járványügyi felügyelő,
okleveles népegészségügyi szakember
2.62. Közegészségügyi járványügyi ellenőr

96.

2.63. Közegészségügyi felügyelő

97.
98.

2.64. Vezető közegészségügyi felügyelő
2.65. Ápolási igazgató

99.

2.66. Egészségügyi szakoktató

94.

kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, parancsnok,
parancsnok-helyettes, alosztályvezető helyettes, központparancsnok
helyettes, részlegvezető
felcser, ápoló altiszt, szakápoló zászlós, kutató-mentő felcser zászlós,
kutató-mentő altiszt
mentő gépkocsivezető altiszt, harcjármű vezető, gépkocsivezető I.,
gépkocsivezető II., gépkocsivezető III.
részlegvezető helyettes
beteghordó, egészségügyi kisegítő, raktáros

boncmester altiszt

főtechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt
műtős altiszt, műtőssegéd
gyógymasszőr altiszt
tervező zászlós, részlegvezető helyettes, adatfeldolgozó zászlós,
adminisztrátor altiszt, ügykezelő zászlós, egészségügyi statisztikus
altiszt, dokumentumkezelő zászlós
kidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt,
dokumentumkezelő zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezelő
zászlós, adminisztrátor altiszt
laboráns altiszt, laboráns zászlós
fertőtlenítő altiszt
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető, vezető
szakreferens
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt

közegészségügyi felügyelő főtiszt, közegészségügyi felügyelő tiszt,
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető
közegészségügyi felügyelő tiszt, egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt
főtiszt
vezető közegészségügyi felügyelő
egészségügyi tiszt, főtiszt, kiemelt főtiszt, osztályvezető,
alosztályvezető, alosztályvezető (ovh)

100. 2.67. Mentőhelikopter vezető
101. 3. Egyéb felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

1286

102.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 29. szám

3.1. Pszichológus

103.
104. 3.2. Klinikai szakpszichológus
105.

3.3. Laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök,
biológus, mérnök

3.4. Klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus,
106. klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai
diagnosztikus
107. 3.5. Gyógypedagógus
108. 3.6. Logopédus

vezető szakreferens (MH főpszichológus), intézetvezető,
osztályvezető, osztályvezető főpszichológus, pszichológus tiszt
(rlg.vez.h.), pszichológus tiszt, központ parancsnok, központ
parancsnokhelyettes
kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt
szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus főtiszt,
szakpszichológus főtiszt (ovh.)
laboratóriumvezető főtiszt, biológus főtiszt kiemelt főtiszt, főtiszt,
beosztott tiszt, egészségügyi tiszt, részlegvezető, tudományos
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető
biológus főtiszt, kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi
tiszt, részlegvezető, osztályvezető, laboratóriumvezető, tudományos
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető

kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt,
részlegvezető, osztályvezető, laboratóriumvezető, tudományos
munkatárs, tudományos főmunkatárs, intézetvezető
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt,
3.8. Fizikus
részlegvezető, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs
kiemelt főtiszt, főtiszt, beosztott tiszt, egészségügyi tiszt,
3.9. Kémikus
részlegvezető, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs,
intézetvezető
4. Gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:
4.1. Főgyógyszerész
4.2. Gyógyszertárvezető
gyógyszertárvezető
4.3. Gyógyszertárvezető-helyettes
gyógyszertárvezető-helyettes
4.4. Gyógyszerész
gyógyszerész tiszt, gyógyszerész főtiszt
4.5. Szakgyógyszerész
szakgyógyszerész főtiszt (ov.h)
5. Azon munkakörök, ahol az állomány tagjának egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan szükséges a
foglalkoztatottak besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:
5.1. Főigazgató, igazgató
rendelőintézet igazgató, igazgató
MH egészségügyi főnök, egészségügyi főnök, főnök, parancsnok,
5.2. Parancsnok
központparancsnok
parancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes, főnök-helyettes,
5.3. Parancsnok helyettes
igazgató-helyettes
5.4. Intézetvezető
intézetvezető
intézetvezető helyettes, intézetvezető ápolási helyettes,
5.5. Intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)
intézetparancsnok helyettes, kiemelt főtiszt (f.h.)
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, részlegvezető, részlegvezető
5.6. Foglalkoztatásvezető
főtiszt, részlegvezető tiszt, kiemelt főtiszt (ovh.), főtiszt (ovh.),
részlegvezető
kiemelt főtiszt, egészségügyi főtiszt, főtiszt, egészségügyi tiszt, tiszt,
5.7. Munkavezető, foglalkozásvezető
beosztott tiszt

109. 3.7. Mikrobiológus
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 6/2022. (II. 17.) ITM rendelete
a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról
szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 1. alpontjában 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 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló
45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 3. § (4) bekezdése alapján a 2022. évre, Jász-Nagykun-Szolnok Megye díjköteles úthálózatára megváltott
megyei jogosultság árát a NÚSZ Zrt. – a vásárló kérelmére – 2022. december 31-ig ügyintézési díj felszámítása nélkül
visszatéríti, vagy – a 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, a vásárló választása szerint – a vásárlóval egyedi
megállapodás alapján elszámol.”
(2) A Díjrendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 6/2022. (II. 17.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelethez
A díjfizetés ellenében használható gyorsforgalmi útszakaszok
A

B

Megye

Gyors-

C

D

G

H

Útszakasz vége

jogosultság

forgalmi

Szelvény-

Csomópont

Csomópont

Szelvény-

Csomópont

út száma

szám

száma

neve

szám

száma

Örkény
csomópont
Bátaszék
csomópont
M60–M6
csomópont
Füzesabony
csomópont
M30–M3
csomópont
Miskolc észak
csomópont
Kiskunfélegyháza
dél csomópont
Szeged észak
csomópont
Herceghalom
csomópont
Százhalombatta
észak csomópont
Pusztazámor
csomópont

139+300

140

Kistelek csomópont

189+867

191

M6–M60 csomópont

29+174

30

174+850

175

Pécs nyugat
csomópont
Polgár csomópont

23+390

24

88+546

–

173+894

–

57+727

–

55+975

56

97+300

98

90+000

90

Bács-Kiskun

M5

52+680

53

2.

Baranya

M6

161+967

163

3.

Baranya

M60

0+000

–

4.

M3

113+350

114

M30

1+550

2

M30

32+050

33

7.

Borsod-AbaújZemplén
Borsod-AbaújZemplén
Borsod-AbaújZemplén
Csongrád-Csanád

M5

113+500

114

8.

Csongrád-Csanád

M43

0+800

–

9.

Fejér

M1

26+400

27

10.

Fejér

M6

24+000

25

11.

Fejér

M7

23+000

23

6.

F

megnevezése

1.

5.

E

Útszakasz kezdete

Csomópont
neve

Miskolc dél
csomópont
Tornyosnémeti,
országhatár
Röszke, országhatár
Csanádpalota,
országhatár
Tatabánya-Óváros
csomópont
Paks észak
csomópont
Balatonvilágos
csomópont
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12.

Győr-Moson-Sopron

M1

93+580

94

13.

Győr-Moson-Sopron

M15

0+708

–

14.

Győr-Moson-Sopron

M19

0+000

–

15.

Győr-Moson-Sopron

M85

0+000

–

16.

Győr-Moson-Sopron

M86

115+554

116

17.

Hajdú-Bihar

M3

164+250

164

18.

Hajdú-Bihar

M4

211+025

211

19.

Hajdú-Bihar

M35

0+550

–

20.

Heves

M25

0+000

–

21.

Heves

M3

38+950

39

22.

Komárom-Esztergom

M1

47+975

48

23.

Komárom-Esztergom

M19

0+000

–

24.

Pest

M0

30+779

31

25.

Pest

M0

68+193

69

26.

Pest

M1

7+680

–

27.

Pest

M2

17+300

17

28.

Pest

M3

10+121

11

29.

Pest

M4

20+518

21

30.

Pest

M5

13+000

13

31.

Pest

M51

25+300

–

32.

Pest

M6

14+000

15

33.

Pest

M7

7+680

–

34.

Somogy

M7

90+000

90

35.

Somogy

M76

0+000

–

36.

SzabolcsSzatmár-Bereg
Tolna

M3

203+000

203

M6

74+750

75

37.

Bábolna
csomópont
M15–M1
csomópont
Győr kelet
csomópont
Győr nyugat
csomópont
Répcelak
csomópont
Hejőkürt
csomópont
M4–M35
csomópont
M35–M3
csomópont
M25–M3
csomópont
Bag csomópont

171+1406

–

14+505

–

9+761

–

88+510

89

148+481

–

220+937

221

242+031

–

67+140

67

Győr centrum
csomópont
Sopron-észak
csomópont
Csorna észak
csomópont
Nyíregyháza nyugat
csomópont
Nagykereki,
országhatár
M35–M4 csomópont

18+568

19

Eger

127+750

128

Szárliget
csomópont
Győr kelet
csomópont
M0–M5
csomópont
M0–M3
csomópont
Budapest,
városhatár
M2–M0
csomópont
Budapest,
Szentmihályi út
csomópont
Budapest
Liszt Ferenc
Nemzetközi
Repülőtér
csomópont
Budapest,
Szentlőrinci út

111+692

112

Mezőkövesd
csomópont
M1–M19 csomópont

5+381

5

41+155

42

74+050

75

38+625

39

Dunakeszi centrum
csomópont
Bicske csomópont

47+477

–

Vác észak csomópont

54+540

55

Hatvan csomópont

88+867

89

Abony-észak
csomópont

67+260

67

Lajosmizse
csomópont

28+607

–

M51–M5 csomópont

33+500

34

Ráckeresztúr
csomópont

30+000

30

190+200

191

4+447

4

279+823

280

172+552

173

Martonvásár
csomópont
Zalakomár
csomópont
Balatonszentgyörgy
csomópont
Vásárosnamény
csomópont
Pécsvárad
csomópont

csomópont
M51–M0
csomópont
Budapest,
Barackos út
csomópont
Budapest,
városhatár
Balatonvilágos
csomópont
Hollád
csomópont
Hajdúnánás
csomópont
Dunaújváros dél
csomópont

Hegyeshalom,
országhatár
Rajka, országhatár

Győrszentiván
csomópont
M0–M4 csomópont
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38.

Vas

M86

80+950

81

39.

Veszprém

M7

80+000

80

40.

Zala

M7

182+805

183

41.

Zala

M70

0+200

–

Szombathely
csomópont
Polgárdi
csomópont
Sávoly
csomópont
M70–M7
csomópont

123+582

124

Beled csomópont

97+500

98

234+264

–

Siófok kelet
csomópont
Letenye, országhatár

21+264

–

Tornyiszentmiklós,
országhatár

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1075/2022. (II. 17.) Korm. határozata
a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításával
kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
A Kormány
1. egyetért a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház szentesi épületegyüttese állagmegóvó felújítása
I. ütemében a belgyógyászati tömb és kapcsolódó helyiségei teljes körű felújításának (a továbbiakban: Felújítás)
előkészítésével és megvalósításával;
2. egyetért az ajkai Magyar Imre Kórház részét képező Megyei Infektológiai Osztály kórházi épület átépítésének,
bővítésének és felújításának (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával;
3. a Felújítás, valamint a Beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként a pénzügyminisztert jelöli ki,
a belügyminiszter bevonásával;
4. a Felújítás, valamint a Beruházás előkészítésére és – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megvalósítására a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot jelöli ki;
5. a Felújítás, valamint a Beruházás előkészítése és megvalósítása során az állami magasépítési beruházásokról szóló
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a alapján felmentést ad a Rendelet szerinti
eljárásrend alkalmazása alól;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére
a Felújítás, valamint a Beruházás előkészítésének és megvalósításának forrásigényéről, valamint annak időbeli
ütemezéséről.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2022. február 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1076/2022. (II. 17.) Korm. határozata
Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért Révfülöp településen új mentőállomás kialakítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás)
részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Révfülöp belterület 566/2 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan);
2. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására az Országos Mentőszolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) jelöli ki;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az OMSZ útján gondoskodjon a Beruházás együttes tervezésikivitelezési eljárásban történő megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról és
lefolytatásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. március 15.
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás együttes tervezési-kivitelezési eljárásban történő
megvalósítására irányuló lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést
a Kormány részére a Beruházás forrásigényéről és annak ütemezéséről, a Beruházás során létrejövő vagyonelemek
tulajdoni és vagyonkezelői viszonyainak bemutatásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás együttes tervezési-kivitelezési eljárásban történő megvalósítására irányuló
feltételes közbeszerzési eljárást követően
6. egyetért a Beruházás időtartama alatt az Ingatlanon egy, az OMSZ vagyonkezelésébe kerülő ideiglenes
mentőállomás kialakításával;
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon
a 6. pont szerinti cél megvalósítása érdekében legfeljebb 63 500 000 forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
14. Országos Mentőszolgálat cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1077/2022. (II. 17.) Korm. határozata
a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A. §-ában
foglaltakra figyelemmel – a beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése céljából – beruházási
célterületté nyilvánítja a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint Nyíregyháza külterület 01472/1, 01472/2, 01468/6, 01468/7, 01468/8, 01468/11, 01468/13, 01469, 01470/1,
01470/2, 01470/3, 01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7, 01470/8, 01470/9, 01470/10 és 01471 helyrajzi számú
földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását
követően kialakított földrészleteket.
		

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.

