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Kormányrendeletek

A Kormány 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–8. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1.) 1. § (3d) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a Covid–19-világjárvány idején a szabad mozgás
megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós
digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban:
digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy]
„a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján
szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és a (3g) bekezdés szerinti körülmény nem
áll fenn,”
(2) Az R1. 1. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3g) A (3d) bekezdés a) pontja szerinti igazolás a tizennyolcadik életévét betöltött személy esetében nem
egyenértékű a védettség (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolásával, ha
a) egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap eltelt, és
az érintett újabb oltást nem vett fel.”

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai”
(2) Az R2. 2/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki az érvényes védettségét a koronavírus elleni
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
a) hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy
b) védőoltást igazoló applikáció
útján igazolja.
(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni
szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható az érvényes védettsége
valamely (1) bekezdés szerinti módon történő igazolására.”
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(3) Az R2. 2/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény
vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”
(4) Az R2. 2/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A koronavírus elleni védettség védőoltást igazoló applikációval való igazolása során az érintett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.”
(5) Az R2. 2/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Az érvényes védettség (1) bekezdés szerinti igazolásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás
megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok
(uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i
(EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány
(a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy a koronavírus ellen
a) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
b) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján
szereplő vagy
c) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és a (12) bekezdés szerinti körülmény
nem áll fenn.
(12) A (11) bekezdés szerinti igazolás – a (12a) és (12b) bekezdés szerinti kivétellel – a tizennyolcadik életévét
betöltött személy esetében nem egyenértékű a védettség (1) bekezdés szerinti igazolásával, ha
a) egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel.”
(6) Az R2. 2/A. §-a a következő (12a) és (12b) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A (11) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az a nem magyar állampolgár vagy
magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő
hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig
a harmadik oltást azért nem vette fel, mert
a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást
követő hat hónapon belül a digitális Covid-igazolvány szerint pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló,
az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszt vagy molekuláris
biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.
(12b) A (12a) bekezdés szerinti védettség érvényessége a digitális Covid-igazolvány szerinti pozitív eredményű
koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát
követő hat hónapig tart.”
3. §		
Hatályát veszti az R2. 2/A. § (8) bekezdése.

3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az Európai Unióban,
illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal – a 3. §
(2a) bekezdésében foglalt kivétellel – a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)
tényének az igazolásával történik.”
5. §

(1) Az R3. 2. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védettségi igazolvány tartalmazza)
„f ) a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét,”
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(2) Az R3. 2. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az online
elektronikus felületen jelenik meg.”
(3) Az R3. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az érintett védettsége érvényes
a) egydózisú oltóanyag esetén
aa) – a (2a)–(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel – az első oltást követő hat hónap elteltéig,
ab) a második oltást követően korlátlan ideig,
b) kétdózisú oltóanyag esetén
ba) – a (2a)–(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel – a második oltás beadásának napjától
a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem vette fel,
bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig,
c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt.”
(4) Az R3. 2. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége
a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától
a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti oltást követően
újabb oltásban nem részesült.
(2b) A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú oltóanyag esetén
az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat
hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert
a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,
b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást
követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott
pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati
eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.
(2c) A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus
kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát követő
hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban részesül, a védettsége korlátlan ideig érvényes.
(2d) A (6) bekezdés szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (2b) bekezdés szerinti
érvényességnek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. A (6) bekezdés szerinti
hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (2b) bekezdés szerinti fertőzöttségi
adatot a (2c) bekezdés szerinti, EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló
antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredménytől számított hat hónapig kezeli.”
(5) Az R3. 2. § (3)–(4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az érvénytelenség fennállásáról az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot. A hatóság
a védettség érvénytelenségét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján
jeleníti meg. Az érintett védettsége kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis beadásáig érvénytelen.
(3a) Ha a (3) bekezdésben foglalt érvénytelenséget követően az EESZT-ben az érintettről a soron következő dózis
vagy az első dózist követő egydózisú oltóanyag felvételéről szóló bejegyzés kerül rögzítésre, az EESZT működtetője
erről értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, amely az érintett védettségének érvényességét
az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján ismét megjeleníti.
(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján elérhető online elektronikus felület jelzi, ha a védettség
érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra.
(4a) Az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, ha az érintett védettsége érvényességéből
21 nap van hátra.
(4b) Ha az érintett az oltásra jelentkezésekor a rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát megadta,
a (6) bekezdés szerinti hatóság – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) bevonásával –
rövid szöveges üzenetben értesíti az érintettet, ha az oltottság alapján kiállított védettségi igazolvány esetén
a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NEAK az érintett természetes személyazonosító adatai, valamint
társadalombiztosítási azonosító jele (a továbbiakban: TAJ szám) átadásával értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot,
hogy mely személyeket értesítette rövid szöveges üzenetben. A NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni
az érintett védettségére vonatkozó és azonosításához szükséges adatait.
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(4c) A NEAK – a (4b) bekezdésben foglalt személyek kivételével – e-mailben, a technikai feltételek fennállása esetén
automatizált módon, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatfeldolgozóként történő
bevonásával az érintett oltásra jelentkezésekor megadott e-mail-címen értesíti azt az érintettet, akinek a védettsége
érvényességéből 21 nap van hátra.”
(6) Az R3. 2. §-a a következő (4d)–(4f ) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A NEAK a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti Központi
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) tartozó tárhelyen értesíti azt, akinek a védettsége
érvényességéből 21 nap van hátra. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó,
illetve az azonosításához és az értesítéséhez szükséges adatait.
(4e) A (4d) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) a NEAK az érintett természetes személyazonosító adatait átadja a KÜNY adatkezelője számára,
b) a KÜNY adatkezelője azt a tényt, hogy az érintett KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a KÜNY tárhelyhez
tartozó azonosítót átadja a NEAK számára,
c) a NEAK az érintett KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítóját átadja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.
(4f ) A (6) bekezdés szerinti hatóság – a (4b)–(4d) bekezdésben foglalt személyek kivételével – postai úton értesíti azt,
akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra.”
(7) Az R3. 2. § (11) és (11a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlását,
cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.
(11a) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását,
ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta
kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került
kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.”
(8) Az R3. 2. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére
vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Belügyminisztérium részére. Az így
befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként,
a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében
használja fel.”
6. §		
Az R3. 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az applikáció)
„d) az érintett védettségének a 2. § (2) bekezdése szerinti érvényességét”
(jeleníti meg.)
7. §		
Az R3. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hatóság a 2. § (4f ) bekezdése szerinti feladata ellátásába az adatfeldolgozói és adminisztrációs tevékenység,
valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek
minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok
ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
bevonja.
(5) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az IdomSoft
Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2. § (4c)–(4e) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti feladatát
központi szolgáltatóként látja el.”
8. §		
Az R3. a következő 10/B. és 10/C. §-sal egészül ki:
„10/B. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) által megállapított rendelkezéseit
a Módr3. hatálybalépését megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekintetében az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
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(2) Az e rendeletnek a 2022. február 14. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekezdés b) pontjára
tekintettel kiállított védettségi igazolványok – a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően –
2022. február 15. napján érvényüket vesztik.
(3) A 2. § (4b)–(4d) és (4f ) bekezdésétől eltérően nem kell értesíteni a védettsége érvénytelenségéről azt, akinek
a védettségi igazolványa a (2) bekezdés alapján veszti érvényességét.
(4) Az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól hat hónapig érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú
oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltásban
nem részesült, és 2021. október 14. napja és a Módr3. hatálybalépése közötti időben az EESZT-ben nyilvántartott
pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat
eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. Az érintett védettsége korlátlan ideig érvényes, ha egydózisú
oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltást
vesz fel.
(5) A (4) bekezdés szerinti védettség kezdőnapja – a (4) bekezdés szerinti – az EESZT-ben nyilvántartott pozitív
eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja.
(6) A 2. § (6) bekezdése szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (4) bekezdés szerinti
érvényességnek a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. A 2. § (6) bekezdése
szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (4) bekezdés szerinti fertőzöttségi
adatot az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól számított hat hónapig kezeli.
10/C. § (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség
igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége
érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi igazolvány bemutatása esetén a védettségi
igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényességének megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés
g) pontja szerinti adatot is ellenőrizni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály
munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott
a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette.”
9. §		
Az R3.
a)
3. § (4) bekezdés c) pontjában az „a fertőzésből felgyógyult jogosult” szövegrész helyébe az „a beoltott”
szöveg,
b)
7/A. § (12) bekezdésében az „a (6) bekezdés szerinti adatokat” szövegrész helyébe az „a kézbesítéshez
szükséges adatokat” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (6) bekezdésében az „– a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
b)
2. § (6) bekezdés a)–c) pontja,
c)
2. § (6a)–(7a) bekezdése,
d)
2. § (8) bekezdésében az „és a (7)” szövegrész,
e)
2. § (9) bekezdése,
f)
2. § (13) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész,
g)
3. § (1) és (3) bekezdésében a „c) és” szövegrész,
h)
3. § (1a) és (2) bekezdése,
i)
3. § (2a) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész,
j)
6. §-ában az „és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése” szövegrész,
k)
7/A. § (5) bekezdésében a „vagy fertőzöttség” szövegrész,
l)
7/A. § (6)–(8) bekezdése,
m)
7/A. § (9) bekezdésében a „(2) és” szövegrész.
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4. A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R4.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége
teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.
(2) A foglalkoztató – ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza – kizárólag a foglalkoztatottnak
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja az egészségügyért felelős miniszternek.
(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat egészségügyi szolgáltatónként
csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen
az OKFŐ számára átadja.
(4) Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató
általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számokhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének
időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.
(5) Az egészségügyért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak.
(6) Az egészségügyért felelős miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében
– ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet
ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint
a foglalkoztató adatait.”
12. §		
Az R4. 1. § (6) bekezdés b) pontjában az „érvényességi idő nélküli” szövegrész helyébe az „oltottságot igazoló”
szöveg lép.

5. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív
beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások
veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. alcím címe helyébe
a következő rendelkezés lép:

„1. Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai”
(2) Az R5. 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az,
a) akit az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti
felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy a Magyarországon engedélyezett és
a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyag legalább egy dózisával beoltottak, vagy
b) aki a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.
(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni
szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható az (1) bekezdés szerinti
védettségének
a) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
aa) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány),
ab) védőoltást igazoló applikációval vagy
b) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra,
tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének
és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány)
felmutatásával
történő igazolására.”
(3) Az R5. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény
vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”
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(4) Az R5. 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A koronavírus elleni védettség védőoltást igazoló applikációval való igazolása során az érintett
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.”
(5) Az R5. 1. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A (2) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja,
hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti
igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.”
14. §		
Hatályát veszti az R5. 1. § (8), (12) és (13) bekezdése.

6. A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában
az „érvényességi idő nélküli” szövegrész helyébe az „oltottságot igazoló” szöveg lép.

7. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak
által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 3/A. §-sal
egészül ki:
„3/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti állami fenntartású szerv (a továbbiakban: foglalkoztató)
a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is
ellenőrizheti.
(2) A foglalkoztató – ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza – kizárólag a foglalkoztatottnak
a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja a foglalkoztató irányításáért,
felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszternek.
(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat foglalkoztatónként csoportosítva
az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.
(4) Az OKFŐ a (2) bekezdés szerinti miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek foglalkoztató általi
előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára
és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.
(5) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja a foglalkoztatónak.
(6) A területi vagy regionális foglalkoztatók esetében a (2) bekezdés szerinti miniszter, a Magyar Honvédség
esetében – a honvédelemért felelős miniszter megbízásából – a foglalkoztató középirányító szerve is elláthatja
a (2) bekezdés szerinti miniszter e § szerinti feladatait.
(7) A (2) bekezdés szerinti miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében – ha törvény
vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél
hosszabb határidőt nem állapít meg – az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint
a foglalkoztató adatait.”
17. §		
Az R6.
a)
2. § (5) bekezdés b) pontjában az „érvényességi idő nélküli” szövegrész helyébe az „oltottságot igazoló”
szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés a) pontjában a „dokumentumokban szereplő” szövegrész helyébe a „dokumentumokban
szereplő, illetve a 3/A. § (4) bekezdésében megjelölt” szöveg
lép.
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8. A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező
igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló
638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában az „érvényességi idő nélküli” szövegrész helyébe
az „oltottságot igazoló” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 14/2022. (I. 20.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § 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 Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.)
Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltató és a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának
veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti
kereskedő (a szolgáltató és a kereskedő a továbbiakban együttesen: kereskedő) közötti, a Széchenyi Pihenőkártya
elfogadására irányuló szerződés (a továbbiakban: szerződés) létrejöhet egyszerűsített módon abban az esetben,
ha a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrző befolyást
gyakorló anyavállalata között egyéb fizetési kártya elfogadására irányuló szerződés írásban megkötésre került.
Ebben az esetben a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet
a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett
szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával.
2. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvénytől, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvénytől eltérően az 1. § szerinti szerződéses ajánlat elfogadott az ajánlat postai úton történő
megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon abban az esetben is,
ha a kereskedő a szerződést az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő
elérhetővé tételt követő 8. napon belül írásban nem utasítja vissza.
3. §		
A kereskedő fizetési kártya elfogadására korábban megkötött szerződésével kapcsolatos, a szerződés megkötéséhez
szükséges adatai az ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalat részéről a leányvállalata részére átadandóak
ezen jogszabályi felhatalmazás alapján abban az esetben is, ha más jogszabály a kereskedő kérelméhez vagy
felhatalmazásához köti. A szerződéses ajánlat visszautasítása esetén a leányvállalat ezen adatokat haladéktalanul
törölni köteles.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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5. §

(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

A Kormány 15/2022. (I. 20.) 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) és d) 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 82. §-sal egészül ki:
„82. § 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 15/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr74.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 84. sorát a Módr74. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 15/2022. (I. 20.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 84. sorral egészül ki:
(A
1

84.

A beruházás megnevezése

Új öntöde létrehozására
irányuló beruházás
Székesfehérvár területén

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

Székesfehérvár közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
belterület 14486 és 14489 helyrajzi számú
ingatlanok

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Fejér Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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A Kormány 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelete
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 4. § és az 1. melléklet tekintetében 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. 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 módosítása
1. §

(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: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben meghatározott ingatlanok esetében a beépítés szabályait
a (2)–(5) 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)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.”
(2) Az R1. 3. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A 3. mellékletben meghatározott földrészletek közötti területen a közlekedéshez, közműelhelyezéshez kapcsolódó
épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok
kiszolgálóépítményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények
alkalmazásával:)
„c) 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) Az R1. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 4. mellékletben megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a maximális beépíthetőségi mérték
50%-áig 40 méter,
c) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.”
(4) Az R1. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben meghatározott földrészletek 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 vonatkozó
méretek (határvonalak hossza és elhelyezkedése). Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárás során
a telek beépítési paramétereit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, ellenőrzi.”

2. §		
Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 3. §

440

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 7. szám

(1) bekezdését, 3/A. § (1) bekezdését, megállapított 3. § (4) bekezdés c) pontját, 3. § (5) és (6) bekezdését, valamint
4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R1. 3/A. § (1) bekezdésében a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. és 4. mellékletben” szöveg lép.
4. §		
Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. 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 módosítása
5. §		
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: R2.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 8., 10., 17., 32., 33., 37., 48., 49., 50., 58., 59., 62., 63., 67., 69., 73., 75.,
79., 80., 82. és 83. sora szerinti beruházás esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre
vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.”
6. §		
Az R2. 6/O. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és
mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti
engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell a talajvédelmi tervet.
(7) Az (5) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak
elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.”
7. §		
Az R2. a következő 6/Z–6/ZS. §-sal egészül ki:
„6/Z. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 78. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:78 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és
az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) 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 9. mellékletben foglalt táblázat szerinti földrészlet ipari tevékenységhez köthető egyéb ipari gazdasági terület,
amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű
építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
d) a megengedett legnagyobb építménymagasság 16 méter,
e) a kialakítható telek legkisebb területe 10000 m²,
f ) az előkert mérete 0 méter,
g) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban csak az alábbi építmények helyezhetőek el:
ga) az ingatlan őrzésére, védelmére szolgáló épület,
gb) hídmérleg,
gc) terepszint alatti közműépítmény,
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gd) kerékpár és segédmotoros kerékpár tárolására alkalmas épület,
h) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke
5 méter,
i) a telek homlokvonalától mért 10 méteres sávban parkoló, a terepszint alatti építmény megközelítését szolgáló
lehajtórámpa nem létesíthető.
(3) Az építési telekre vonatkozó beépítettség legnagyobb mértéke 60%-ra növelhető, amennyiben az adott építési
telek területe meghaladja a 10 hektárt.
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság értékétől magasabb építmények, a technológia igazolása
mellett, a tájképvédelem szempontjait figyelembe véve – a települési főépítész állásfoglalása alapján –, legfeljebb
50 méter magasságig engedélyezhető, ha az építési telek legalább 10 hektár területű, az építési telek szélességi
vagy mélységi mérete legalább 500 méter, és a maximális beépítettség a telekterület 10%-át nem haladja meg.
(5) Építési telken belül, vízgazdálkodási területtel közös telekhatára mentén legalább egysoros fasor telepítendő,
a partisáv terület biztosításának figyelembevételével. A telek kötelező minimális zöldfelületébe, annak 50%-áig
számítható bele a nyílt felszínű záportározó és jóléti vízfelület, amennyiben a visszamaradó zöldfelület legalább
50%-a 3 szintes zöldfelületként van kialakítva.
(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 78. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:78 mezőjében megjelölt ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési
tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró
hatóság.
(7) A (6) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.
(8) A (6) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak
elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.
6/ZS. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:85 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait és
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) 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 2. mellékletben foglalt táblázat B:85 mezőjében megjelölt földrészlet jelentős mértékű zavaró hatású ipari
terület, melyre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
d) a kialakítható telek megengedett legkisebb területe 5000 m².
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és
mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti
engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
(4) A (3) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.
(5) A (4) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak
elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.”
8. §		
Az R2. a következő 83. §-sal egészül ki:
„83. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr75.) módosított
4. § (1) bekezdését, megállapított 6/O. § (5)–(7) bekezdését, 6/Z–6/ZS. §-át, 2. melléklet 85. sorát és 9. mellékletét
a Módr75. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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(1) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 16/2022. (I. 20.) 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

A

B

C

EOV X

EOV Y

1

240817.9983

843974.7960

2

240727.2238

843972.8055

3

240647.0368

843970.8786

4

240625.0304

843969.2297

5

240603.9392

843967.6258

6

240582.2578

843965.9769

7

240559.3224

843964.2466

8

240548.7690

843963.5883

9

240537.0056

843962.8546

10

240529.7839

843962.5398

11

240519.0890

843962.0732

12

240506.7600

843961.5343

13

240487.1234

843960.7991

14

240471.5340

843960.2292

15

240455.9435

843959.6628

16

240435.5842

843959.2121

17

240408.6940

843958.6168

18

240362.5169

843957.6113

19

240298.8541

843956.2255

20

240277.2864

843955.7559

21

240235.0450

843954.7749

22

240190.9254

843953.7503

23

240190.9254

843420.2901

24

240234.0253

843420.2901

25

240410.7634

843420.2901

26

240499.2183

843420.2901

27

240623.9286

843420.3735

28

240649.9131

843421.1957

29

240726.1200

843423.6000
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30

240734.0800

843423.8500

31

240751.6800

843424.4000

32

240817.9983

843426.4950
”

2. melléklet a 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 85. sorral egészül ki:

1

85.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Ipari park kialakítása, valamint
az ipari park területén
megvalósítandó beruházások
Győr külterületén

Győr megyei jogú város
külterületén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
01113/33, 01113/34, 01113/35,
01113/36, 01113/37, 01113/38,
01113/39, 01113/40, 01113/41,
01113/42, 01113/43, 01113/44,
01113/45, 01113/46, 01113/47,
01129, 01132/80, 01132/82,
01132/84, 01132/88, 01134/2,
01134/3, 01134/4, 01134/5,
01134/6, 01134/7, 01134/8,
01134/9, 01134/11, 01134/12,
01134/13, 01134/14, 01134/15,
01134/16, 01134/17, 01134/18,
01134/19, 01134/20, 01134/21,
Győr-Moson-Sopron Megyei
01134/22, 01134/23, 01134/24,
Kormányhivatalt vezető
01134/25, 01134/26, 01134/27,
kormánymegbízott
01134/28, 01134/29, 01134/30,
01134/31, 01134/32, 01134/33,
01134/34, 01134/35, 01134/36,
01134/37, 01134/38, 01134/39,
01134/40, 01134/41, 01134/42,
01134/43, 01134/44, 01134/45,
01134/46, 01134/47, 01134/48,
01134/49, 01134/50, 01134/51,
01134/52, 01134/53, 01134/54,
01134/55, 01134/56, 01134/57,
01134/58, 01134/59, 01134/60,
01134/61, 01134/62, 01134/64,
01134/65, 01134/66, 01134/73,
01134/74, 01134/75, 01134/76,
01139/2
helyrajzi számú ingatlanok.

444

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 7. szám

3. melléklet a 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt helyrajzi számú telkek területén
elhelyezkedő ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi
Rendszerben megadott koordinátáival
A
1

Töréspontok
számozása

B

C

Y

X

2

1

852059.710

287430.180

3

2

852157.310

287387.890

4

3

852226.530

287360.840

5

4

852331.800

287314.270

6

5

852418.590

287276.580

7

6

852494.570

287238.120

8

7

852508.480

287234.020

9

8

852551.260

287221.390

10

9

852597.920

287200.990

11

10

852626.120

287188.660

12

11

852667.410

287172.500

13

12

852720.580

287149.720

14

13

852734.100

287143.920

15

14

852731.960

287140.810

16

15

852795.790

287113.180

17

16

852817.000

287087.760

18

17

852817.440

287079.790

19

18

852825.550

287078.940

20

19

852819.650

286948.350

21

20

852818.350

286890.060

22

21

852818.540

286878.250

23

22

852809.860

286846.960

24

23

852813.130

286830.950

25

24

852823.190

286773.080

26

25

852815.300

286698.520

27

26

852826.990

286690.009

28

27

852829.280

286679.950

29

28

852856.740

286558.840

30

29

852897.950

286404.990

31

30

852914.830

286341.950

32

31

852922.080

286314.860

33

32

852863.390

286307.720

34

33

852864.065

286304.285

35

34

852864.740

286300.850

36

35

852804.620

286295.790

37

36

852805.090

286291.490
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38

37

852692.170

286280.820

39

38

852683.230

286279.650

40

39

852652.560

286276.580

41

40

852592.600

286270.530

42

41

852570.380

286268.160

43

42

852390.380

286249.700

44

43

852324.570

286243.240

45

44

852178.433

286228.259

46

45

852098.850

286220.100

47

46

852079.410

286218.240

48

47

852000.290

286210.660

49

48

851983.799

286209.002

50

49

851979.400

286208.560

51

50

851971.130

286214.650

52

51

851929.550

286245.280

53

52

851881.585

286241.381

54

53

851877.656

286241.062

55

54

851872.930

286240.678

56

55

851802.330

286234.940

57

56

851794.580

286234.310

58

57

851786.250

286223.930

59

58

851765.320

286197.840

60

59

851758.330

286189.130

61

60

851753.850

286183.540

62

61

851692.290

286176.200

63

62

851605.030

286166.740

64

63

851581.230

286164.160

65

64

851584.070

286139.320

66

65

851571.730

286136.750

67

66

851570.250

286136.440

68

67

851558.410

286133.970

69

68

851546.570

286131.510

70

69

851546.310

286131.460

71

70

851501.860

286122.200

72

71

851457.410

286112.940

73

72

851457.170

286112.890

74

73

851396.580

286100.270

75

74

851336.000

286087.650

76

75

851333.945

286087.222

77

76

851307.600

286081.740

78

77

851281.250

286076.250

79

78

851278.400

286075.660

80

79

851235.500

286066.720

81

80

851192.590

286057.780
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82

81

851144.320

286045.000

83

82

851096.060

286032.220

84

83

851091.030

286030.890

85

84

851084.950

286029.270

86

85

851067.970

286024.770

87

86

851066.820

286024.470

88

87

851042.070

286017.900

89

88

851017.310

286011.330

90

89

851014.540

286010.600

91

90

850886.410

285976.600

92

91

850884.000

285975.960

93

92

850880.750

285975.130

94

93

850844.148

285965.770

95

94

850837.460

285964.060

96

95

850832.500

285962.790

97

96

850817.430

285957.520

98

97

850817.330

285957.480

99

98

850738.600

285929.970

100

99

850730.720

285927.220

101

100

850617.870

285887.786

102

101

850590.020

285879.370

103

102

850587.800

285878.700

104

103

850485.059

285847.620

105

104

850467.776

285841.800

106

105

850442.860

285833.420

107

106

850362.000

285806.200

108

107

850357.540

285804.740

109

108

850356.809

285804.500

110

109

850292.640

285783.440

111

110

850254.640

285770.980

112

111

850253.997

285770.770

113

112

850234.810

285764.470

114

113

850215.460

285758.120

115

114

850182.440

285747.290

116

115

850096.440

285725.150

117

116

850096.080

285725.060

118

117

850056.860

285714.970

119

118

850048.950

285736.560

120

119

850044.510

285751.710

121

120

850014.230

285854.760

122

121

849986.370

285916.270

123

122

849976.980

285992.860

124

123

849978.720

285994.530

125

124

849977.600

286003.160
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126

125

849975.720

286014.460

127

126

849970.070

286048.430

128

127

849966.850

286067.790

129

128

849979.050

286078.610

130

129

849983.240

286082.330

131

130

849996.710

286110.760

132

131

850001.070

286119.970

133

132

850007.610

286153.360

134

133

850016.080

286196.610

135

134

850024.670

286240.480

136

135

850033.440

286285.250

137

136

850035.010

286293.260

138

137

850041.730

286331.350

139

138

850050.230

286379.480

140

139

850055.380

286408.650

141

140

850066.600

286429.420

142

141

850116.590

286491.150

143

142

850145.340

286488.500

144

143

850182.910

286485.030

145

144

850186.890

286484.660

146

145

850218.850

286481.700

147

146

850239.850

286479.760

148

147

850253.860

286478.460

149

148

850278.440

286476.470

150

149

850290.800

286475.710

151

150

850318.780

286474.000

152

151

850331.560

286473.570

153

152

850391.650

286471.540

154

153

850396.140

286471.390

155

154

850436.450

286473.230

156

155

850456.210

286473.820

157

156

850488.020

286474.760

158

157

850563.500

286485.320

159

158

850584.360

286493.000

160

159

850595.910

286497.250

161

160

850628.650

286512.460

162

161

850631.820

286514.600

163

162

850704.000

286564.650

164

163

850773.110

286612.580

165

164

850777.050

286615.060

166

165

850800.030

286629.500

167

166

850814.350

286636.390

168

167

850813.830

286649.450

169

168

850796.520

286810.000
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170

169

850785.760

286909.270

171

170

850782.520

286941.170

172

171

850782.060

286945.630

173

172

850779.290

286974.030

174

173

850777.160

286997.180

175

174

850772.840

287040.220

176

175

850769.580

287073.630

177

176

850766.830

287101.880

178

177

850760.420

287167.730

179

178

850746.110

287314.560

180

179

850741.690

287360.030

181

180

850740.360

287373.600

182

181

850773.400

287395.840

183

182

850850.650

287427.820

184

183

850909.470

287452.170

185

184

851035.910

287504.520

186

185

851038.730

287509.070

187

186

851036.300

287529.250

188

187

851033.220

287554.860

189

188

851016.390

287694.790

190

189

851015.430

287702.790

191

190

850998.730

287841.680

192

191

850993.880

287881.980

193

192

850993.550

287884.750

194

193

851016.200

287876.830

195

194

851050.970

287864.360

196

195

851061.820

287860.470

197

196

851091.752

287847.574

198

197

851184.560

287807.590

199

198

851253.750

287777.780

200

199

851271.950

287769.940

201

200

851309.020

287754.080

202

201

851348.910

287737.010

203

202

851383.330

287722.290

204

203

851404.090

287713.410

205

204

851456.350

287691.050

206

205

851493.090

287675.330

207

206

851565.200

287645.010

208

207

851620.360

287621.820

209

208

851634.750

287621.500

210

209

851623.090

287597.780

211

210

851652.630

287579.010

212

211

851654.380

287599.260

213

212

851654.910

287605.460
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214

213

851709.010

287582.790

215

214

851738.920

287570.590

216

215

851865.620

287517.100

217

216

851913.020

287494.810

218

217

851959.040

287470.640

219

218

851972.760

287463.720

220

219

851974.820

287462.700

221

220

852056.260

287431.510
”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2022. (I. 20.) MNB rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési
kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági
ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában és 173. § d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján és
a 2. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési
kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 7. § (7) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A jelen § alkalmazásában)
„3. üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti esemény.”
(2) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési
kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 7. § (6) bekezdésében az „1013 Budapest, Krisztina krt.
39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest
BKKP Pf. 777” szövegrész helyébe az „1122 Budapest, Krisztina körút 6. szám alatt működő ügyfélszolgálatán
(telefonszám: 06-80-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest Pf. 777” szöveg lép.

2. §		
A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017.
(XII. 27.) MNB rendelet 4. § (2) bekezdésében az „1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére vagy az MNB
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.” szövegrész helyébe az „1534 Budapest Pf. 777 levelezési címére vagy az MNB
1122 Budapest, Krisztina körút 6.” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelete
a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének
szabályairól
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k), n) és s) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes
végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatóságát a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alapján általános költségátalány
illeti meg.
(2) Az általános költségátalány mértéke 500 000 forintot meg nem haladó végrehajtási ügyérték esetén ügyenként
5000 forint, 500 000 forint feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.

2. §

(1) Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel
együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.
(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét,
a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén
az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. §

(1) Az általános költségátalány összegét az 1. § (2) bekezdése alapján kell megállapítani.
(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja
szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. §		
Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános
költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.
5. §		
Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó
által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.
6. §		
A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli
a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.
7. §

(1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló SZTFH rendelet
szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon
belül átutalja a Kar fizetési számlájára.
(2) A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles
kezelni.
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható
okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő
követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés
csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

8. §

(1) A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.
(2) Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése
előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.
(3) A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti
összesítéseket megőrizni.
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9. §		
A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól
tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból
betekinthet.
10. §		
Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.
11. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
12. §		
Hatályát veszti a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének
szabályairól szóló 3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet.
		
		

Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 13/2022. (I. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jurkinya Richárdot
2022. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. január 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00277-2/2022.

A köztársasági elnök 14/2022. (I. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Viszlai Máriát
2022. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. január 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00277-3/2022.
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A Kormány 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten
belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímnek a 2. Társasági részesedés vásárlása jogcímcsoporttal történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6 938 935 922 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi
tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385562
295935
354406

XV.
XVII.

XX.

Alcím
szám

1

20

386362
1

197524
397140

2

Kiemelt
előir.
szám

K8
K3
K1
K2
K3
K6

2

2

391739

376273

16

8

4

XLVII.

Jogcím
szám

2

244234

XLIII.

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

1
7

3

K5

4

1

1
1
5

K5

8

K3

K8
K8
K3
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházási kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

108 027 760
1 362 508 162

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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1. melléklet az 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozathoz

-366 768 967
-60 904 450
-39 788 290
-938 293

398 364 000
70 036 000

-1 362 508 162

-108 027 760
-5 000 000 000
2 500 000
4 997 500 000

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

455

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

456

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

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

Fejezet
szám

XI.
385562
295935
354406

Cím
szám

30

XV.
XVII.
XX.

376273
197524
397140

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

16

8
20

2
4

XLVII.

Jogcím
csop.
szám

2

244234
386362

Alcím
szám

2

1
7

3
4

1
1
5

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

108 027 760
1 362 508 162
-468 400 000

398 364 000
70 036 000

-108 027 760
-5 000 000 000
5 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

6 938 935 922

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

6 938 935 922

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

296335
2
395995

2

383095

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Jogcím
szám

2

1

2

Kiemelt
előir.
szám

K6

K6

5

K3

XLVII.
1
1
385484

1
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Társasági részesedés vásárlása
Beruházások
Egyéb kiadások
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

5 500 000 000

18 950 000 000
50 000 000
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2. melléklet az 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozathoz

-24 500 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

Összesen
24 500 000 000

III.n.év

IV.n.év

24 500 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1007/2022. (I. 20.) Korm. határozata
egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról
1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési
maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz
kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
2. Az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat
1. pont c) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
3. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg lép.
4. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg lép.
5. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás
Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat
módosításáról szóló 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész
helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
6. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó
eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 1. pont
d) alpontjában a „2022. február 28.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
7. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések
kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg lép.
8. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzatátcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról,
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pont d) alpontjában
a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
9. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat 1. pont d) alpontjában
a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
10. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 6. pontjában
a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
11. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában
a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
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12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból,
a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat
1. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
13. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat
d) pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
14. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok
előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat
módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában a „2022. február 28.” szövegrész
helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
15. A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni
Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint
éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában
a „2022. február 28.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1008/2022. (I. 20.) Korm. határozata
a Győri Ipari Park bővítéséről és a bővítéssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
A Kormány a Győr Megyei Jogú Város területén működő Győri Ipari Park (a továbbiakban: ipari park) bővítése keretében
kialakításra kerülő ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban: fejlesztési területek) kialakításával kapcsolatos, valamint
a Győr Megyei Jogú Város és térsége, valamint a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint
közműberuházásokkal összefüggésben
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési területek használatában
érintett szereplők és szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztési területek
megközelítését szolgáló úthálózatok megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. április 30.
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési területek vasúti infrastruktúrájának
felülvizsgálatát követően készítsen előterjesztést a Kormány részére a vasúti áruszállítás és szállítmányozás
fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. április 30.
3. egyetért a fejlesztési területek és ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú
a)
biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitáshoz szükséges fejlesztések,
b)
biztonságos gázellátását biztosító hálózati fejlesztések,
c)
biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátásához szükséges beruházások,
d)
a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések,
e)
szennyvíz- és ipariszennyvíz-kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítésének,
f)
biztonságos távközlési infrastruktúrájának és
g)
biztonságos, a lakosság védelmét szolgáló zajvédelmi rendszer
megvalósításával;
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4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 3. pont szerinti célok megvalósítása
érdekében – a belügyminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2022. április 30.
5. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert azzal, hogy együttműködési megállapodást írjon alá azon belföldi
vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel, amely a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül,
és amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. §-a értelmében olyan nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg az ipari parkban, vagy tesz annak megvalósítására ajánlatot, amely
a Kormány jelen határozata szerinti célok elérését elősegíti.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1009/2022. (I. 20.) Korm. határozata
a Győr 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 Győr közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Győr külterület
01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 01113/38, 01113/39, 01113/40, 01113/41, 01113/42, 01113/43,
01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01129, 01132/80, 01132/82, 01132/84, 01132/88, 01134/2, 01134/3,
01134/4, 01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 01134/11, 01134/12, 01134/13, 01134/14, 01134/15,
01134/16, 01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 01134/22, 01134/23, 01134/24, 01134/25, 01134/26,
01134/27, 01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 01134/33, 01134/34, 01134/35, 01134/36, 01134/37,
01134/38, 01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 01134/44, 01134/45, 01134/46, 01134/47, 01134/48,
01134/49, 01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 01134/55, 01134/56, 01134/57, 01134/58, 01134/59,
01134/60, 01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 01134/73, 01134/74, 01134/75, 01134/76 és 01139/2
helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások véglegessé válását
követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 3/2022. (I. 20.) ME határozata
a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva Dr. Adorján
Richárdot, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárát a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring
bizottsága elnökévé – 2022. január 15-i hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 4/2022. (I. 20.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 5/2022. (I. 20.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –
az Eötvös József Főiskolán dr. Paska Mihályt
– a 2022. február 15-étől 2027. február 14-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával ismételten megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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