
 MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2022. június 7., kedd

 Tartalomjegyzék

199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius 
katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert 
személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes 
szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról 3819

200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról 3820

201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet A Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről 3826

202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 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 3828

7/2022. (VI. 7.) KKM rendelet Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok 
megjelöléséről 3831

8/2022. (VI. 7.) KKM rendelet Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése 
szerinti országok megjelöléséről 3832

9/2022. (VI. 7.) KKM rendelet A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 
szóló 2022. évi V. törvény 5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről 3833

1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés 
célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI–A Szlovénia–Magyarország 
2021–2027 Program elfogadásáról 3834

1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos 
Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól 3834

1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők  
2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető 
támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást 
szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról 3835

1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról 3839

1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés 
végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra 
megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról 3843



3818 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 94. szám 

 Tartalomjegyzék

1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex 
fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő 
hozzájárulásról 3844

1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozat Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének 
a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű,  
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” 
című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák 
ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 
beruházások” című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról 3845

1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya 
között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 3846

30/2022. (VI. 7.) ME határozat A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi  
V. törvény hatálybalépéséről 3847



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 94. szám 3819

III. Kormányrendeletek

A Kormány 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az  ideiglenes 
védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, 
valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  rendszeres létfenntartási támogatást a  menekültügyi hatóság a  menedékes részére havonta – a  hónap  
15. napjáig – folyósítja.”

 (2) Az R. 4. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  6. életévét betöltött menedékes esetében a  rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, 
hogy a  6. életévét betöltött menedékes – a  (4b)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  folyósítást megelőző 
hónapban megjelenjen a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási 
hivatal előtt.
(4b) A  6. életévét betöltött, de a  18. életévét be nem töltött menedékes helyett a  törvényes képviselője is eleget 
tehet a megjelenési kötelezettségnek.
(4c) A  járási hivatal a  megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a  menekültügyi hatóságot minden hónap  
5. napjáig elektronikus úton tájékoztatja.
(4d) Ha a menedékes
a) a (4a) vagy (4b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a folyósított összeget nem veszi át,
az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.”

2. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott rendszeres létfenntartási támogatást az  1.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti 
személy kérelmére a járási hivatal határozattal állapítja meg, és azt havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  6. életévét betöltött, 1.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti személy esetében a  rendszeres létfenntartási 
támogatás folyósításának feltétele, hogy a  6. életévét betöltött, 1.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti személy  
– a  (3b)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  folyósítást megelőző hónapban a  járási hivatal által megjelölt 
időpontban és helyen megjelenjen.
(3b) A  6. életévét betöltött, de a  18. életévét be nem töltött, 1.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti személy helyett 
a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.
(3c) Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy
a) a (3a) vagy (3b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a folyósított összeget nem veszi át,
az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.”
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3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 15. pontjában és a különleges jogállású 
szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként foglalkoztatott magyar állampolgárságú, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, a küldő közigazgatási szervre, továbbá a nemzeti 
szakértő jelölésében érintett egyéb szervekre terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  felhívás: a nemzetközi szervezet nemzeti szakértői jelölésre felhívó dokumentuma;
 2.  fogyatékkal élő gyermek: az  a  gyermek, akire tekintettel a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti 

magasabb összegű családi pótlék került megállapításra;
 3.  házastárs: a  nemzeti szakértőnek az  írásbeli nyilatkozata alapján a  nemzeti szakértővel közös háztartásban, 

életvitelszerűen a  nemzeti szakértői foglalkoztatása, szakértői tevékenysége ideje alatt, a  nemzetközi 
szervezet székhelyén tartózkodó házastársa, illetve közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok 
Elektronikus Nyilvántartásába vett élettársa vagy bejegyzett élettársa;

 4.  hozzátartozó: a házastárs, valamint a gyermek;
 5.  gyermek: a nemzeti szakértőnek az  írásbeli nyilatkozata alapján a  nemzeti szakértővel közös háztartásban, 

életvitelszerűen a  nemzeti szakértői foglalkoztatása, szakértői tevékenysége ideje alatt, a  nemzetközi 
szervezet székhelyén tartózkodó, a  családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban 
nevelt vagy gondozott, kiskorú vagy középiskolai tanulmányokat folytató nagykorú gyermeke, örökbe 
fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke;

 6.  jelölt: a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban: Kit.) szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, valamint a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak 
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a  továbbiakban: Küt.) szerinti közszolgálati jogviszonyban álló, 
nemzeti szakértői foglalkoztatásra jelölt foglalkoztatott;

 7.  jövedelemszerző tevékenység: a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16.  § 
(1)  bekezdésében és 24.  § (1)  bekezdésében meghatározott és a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítotti 
jogviszonyt keletkeztető tevékenység – kivéve, ha a  nemzeti szakértő házas- vagy élettársa 
csecsemőgondozási díjban vagy gyermekgondozási díjban részesül, továbbá, ha a  nemzeti szakértő a  Kit. 
95.  § (5)  bekezdése szerint gyakorolható tevékenységet, a  Küt. 51.  § (2)  bekezdése szerint gyakorolható 
tevékenységet végez, valamint az  ingatlan- vagy termőföld-bérbeadást – függetlenül a  tevékenység 
végzésének a  helyétől, ideértve a  fogadó államban végzett biztosítotti jogviszonyt keletkeztető 
tevékenységet is;

 8.  közigazgatási szerv: a  Kit. 280.  § (1)  bekezdés 16.  pontja szerinti, valamint a  Küt. 2.  § (1)  bekezdése szerinti 
különleges jogállású szerv;
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 9.  küldő közigazgatási szerv: az  a  közigazgatási szerv, amely az  ezt megállapító jogszabály szerinti feladat- 
és hatáskörébe tartozó tevékenységével összefüggésben vagy a  feladat- és hatáskörébe tartozó 
tevékenységével összefüggésben eljáró szerv jelölésre vonatkozó felhatalmazása alapján a  nemzeti 
szakértővé történő jelölését kezdeményezte a  vele közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
jelöltnek a fogadó nemzetközi szervezet irányába;

10.  napidíj: a fogadó nemzetközi szervezet által, a vonatkozó jogszabályi előírások vagy saját szabályzata alapján 
a nemzeti szakértő részére fizetett, naptári napra járó díj;

11.  napidíjpótlék: a  napidíj alapulvételével, a  nemzeti szakértővel életvitelszerűen együtt tartózkodó, 
napidíjpótlékra jogosító személy után járó juttatás;

12.  napidíjpótlékra jogosító személy: a  nemzeti szakértővel a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás helye 
szerinti országban közös háztartásban, életvitelszerűen együtt élő házastárs, valamint gyermek;

13.  nemzeti szakértő: a  küldő közigazgatási szerv jelölését és a  nemzetközi szervezet jóváhagyását követően  
– a  küldő közigazgatási szerv és legalább a  jelölt által kötött megállapodás alapján – a  nemzetközi 
szervezetnél határozott időre – nem képzési vagy gyakornoki célból – nemzeti szakértői feladatok ellátása 
céljából, napidíjra jogosult vagy napidíjra nem jogosult nemzeti szakértőként ideiglenesen a  nemzetközi 
szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő és közszolgálati tisztviselő;

14.  nemzetközi szervezet: nemzetközi szerződéssel vagy államközi együttműködés keretében létrehozott és 
működő szervezet;

15.  szolgálati érdek: a  küldő közigazgatási szerv alapfeladatainak a  folyamatos, magas szintű vagy előre nem 
tervezett, rendkívüli feladat ellátását érintő érdek;

16.  utazási nap: nemzetközi szervezethez történő utazáshoz, valamint a  szabadságra történő hazautazáshoz 
biztosított napok.

2. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás

3. § (1) Nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásra – a  jelölt előzetes, írásbeli hozzájárulása 
alapján – a  küldő közigazgatási szerv vezetője kezdeményezhet jelölést e  rendeletben foglaltak szerint a  fogadó 
nemzetközi szervezet felé.

 (2) A nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásra a jelölést a küldő közigazgatási szervezet 
vezetője – ha a  szerv miniszter irányítása vagy felügyelete alatt áll, az  irányító vagy felügyelő miniszter előzetes 
hozzájárulása mellett – a külpolitikáért felelős miniszter útján teszi meg a nemzetközi szervezet felé. A nemzetközi 
szervezetbe történő jelölés ellen a  külpolitikáért felelős miniszter legkésőbb 15 napon belül kifogást emelhet. 
A külpolitikáért felelős miniszter írásban felhatalmazhatja a küldő közigazgatási szervezet vezetőjét, hogy a jelölést 
a nemzetközi szervezet felé közvetlenül tegye meg.

 (3) Nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként kizárólag az a jelölt jelölhető, aki
a) a  feladatkörhöz a  nemzetközi szervezet által előírt vagy ennek hiányában a  feladatellátáshoz szükséges 

szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, illetve szakképesítéssel, továbbá szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) a  felhívásban megjelölt vagy ennek hiányában a  nemzeti szakértői feladatok magas szintű ellátásához 

szükséges idegen nyelv megfelelő okmánnyal igazolt, legalább felsőfokú (C1) szintű ismeretével rendelkezik,
c) nem áll fegyelmi, büntető- vagy kártérítési eljárás hatálya alatt,
d) – ha ilyenre sor kerül – a  nemzetközi szervezet felhívásában meghatározott feladatkör (munkakör) 

betöltésére vonatkozó előzetes alkalmassági vizsgálaton megfelel, és
e) – ha ilyenre sor kerül – a nemzetközi szervezet által szervezett előzetes kiválasztási eljáráson megfelel.

4. § (1) A jelölés elfogadásának a nemzetközi szervezettől történő hivatalos visszaigazolását követően a küldő közigazgatási 
szerv és – ha a nemzetközi szervezet belső szabályzata vagy szokásos eljárásrendje ezt lehetővé teszi – a nemzetközi 
szervezet megállapodást köt a nemzeti szakértői foglalkoztatásról.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell legalább
a) a küldő közigazgatási szerv és a nemzetközi szervezet teljes, hivatalos megnevezését, alapvető adatait,
b) a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot, illetve feladatkört és a munkavégzés tényleges helyét,
c) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdő időpontját és időtartamát,
d) figyelemmel a  8.  §-ban foglaltakra, a  finanszírozás és költségviselés módját és a  nemzeti szakértői 

foglalkoztatás típusát,
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e) a nemzeti szakértőt megillető díjazást,
f ) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, valamint
g) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbításának a lehetőségét.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott megállapodáson túl a  küldő közigazgatási szerv és a  jelölt legalább 
a  (2)  bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó megállapodást köt a  nemzeti szakértői 
foglalkoztatásról, illetve a  nemzeti szakértői kirendelésről. A  küldő közigazgatási szerv és a  jelölt közötti 
megállapodás létrejöhet az (1) bekezdés szerinti megállapodás jelölt általi elfogadásával is.

 (4) Ha a nemzetközi szervezet belső szabályzata vagy szokásos eljárásrendje nem teszi lehetővé a küldő közigazgatási 
szerv és a nemzetközi szervezet között az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötését, a megállapodást a küldő 
közigazgatási szerv és a jelölt között kell a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint megkötni.

 (5) Ha a  küldő közigazgatási szerv és a  nemzetközi szervezet között megállapodás megkötésére nem kerül sor, 
a küldő közigazgatási szerv – a nemzetközi szervezet kérelmére, a hatályos adatvédelmi és minősített adatkezelési 
előírások betartásával – nyilatkozhat a  nemzetközi szervezet felé arról, hogy tudomásul veszi a  nemzeti szakértő 
által ellátandó feladatot, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás 
teljes időtartama alatt fizeti a nemzeti szakértő nála fennálló szolgálati jogviszonyából eredő társadalombiztosítási 
járulékokat, valamint fizeti – a nemzeti szakértői foglalkoztatás formájától függően – a nemzeti szakértőt e rendelet, 
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint megillető egyéb járandóságokat és juttatásokat.

 (6) A  (4)  bekezdés szerinti esetben a  nemzetközi szervezet ez irányú megkeresésére a  küldő közigazgatási szerv  
– a  nemzeti szakértő hozzájárulásával – írásban tájékoztatja a  nemzetközi szervezetet a  nemzeti szakértő küldő 
közigazgatási szervnél fennálló jogviszonyának, valamint nemzeti szakértői foglalkoztatásának a  nemzetközi 
szervezet által kért lényeges elemeiről, feltételeiről legfeljebb a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás 
kezdetét megelőző tizenkét hónapra visszamenőleg.

 (7) A  (3)  bekezdés vagy ennek hiányában a  (4)  bekezdés szerinti megállapodáson kívül a  nemzeti szakértői 
foglalkoztatás időtartamára a  jelölt beosztási okiratát, kinevezését is a  Kit. és a  Küt. előírásai szerint a  nemzeti 
szakértői foglalkoztatás miatt érintett tartalmi elemeiben a  nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartamára 
módosítani kell. A  nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartama alatt a  jelölt álláshelyén ellátandó feladatainak 
a nemzeti szakértői feladatok ellátása minősül.

 (8) A  nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbítására a  3.  §-ban foglalt 
eljárásrendet kell alkalmazni, azzal, hogy a  meghosszabbított foglalkoztatás nem haladhatja meg a  két évet. 
A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ezt követően több alkalommal, összesen négy évet meg nem haladó 
időtartamra indokolt esetben meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben, ha a  szolgálati érdek megkívánja, 
a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás – egy vagy több alkalommal – a négyéves időszak leteltét követően is 
engedélyezhető, legfeljebb összesen további két évre.

 (9) A Kit. hatálya alá tartozó szerveknél politikai szolgálati jogviszonyban álló jelölt nemzeti szakértői foglalkoztatására 
kormánytisztviselői kinevezés mellett, kormányzati szolgálati jogviszonyban kerülhet sor. A  politikai szolgálati 
jogviszonyban álló jelölt politikai szolgálati jogviszonyát – közös megegyezéssel – legkésőbb a  nemzeti szakértői 
foglalkoztatás megkezdését megelőzően meg kell szüntetni, és a jelöltet ki kell nevezni kormánytisztviselőnek.

5. § (1) A  küldő közigazgatási szerv a  nemzeti szakértőt a  nemzeti szakértői feladatai ellátásával összefüggésben nem 
utasíthatja.

 (2) A  nemzeti szakértő nemzeti szakértői tevékenységéről évente a  küldő közigazgatási szerv által meghatározott 
időpontokban, de legalább évente egy alkalommal szakmai konzultáció keretében köteles a  küldő közigazgatási 
szerv számára beszámolni (éves rendes konzultáció). A küldő közigazgatási szerv a nemzeti szakértőt az éves rendes 
konzultáció érdekében személyes konzultációra legkésőbb minden év augusztus 15-éig hazarendelheti. A szakmai 
konzultáció eredményéről a küldő közigazgatási szerv a külpolitikáért felelős minisztert írásban köteles tájékoztatni.

 (3) A nemzeti szakértőt a küldő közigazgatási szerv a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel az éves rendes konzultáción 
kívül is hazarendelheti személyes konzultációra, ha ez  feladatellátással összefüggésben szükséges (rendkívüli 
konzultáció).
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6. § (1) Különösen indokolt esetben, ha a  szolgálati érdek megkívánja, a  küldő közigazgatási szerv a  külpolitikáért felelős 
miniszter előzetes jóváhagyásával kezdeményezheti a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás azonnali 
hatállyal történő megszüntetését.

 (2) Különösen indokolt esetben, ha a  szolgálati érdek megkívánja, a  külpolitikáért felelős miniszter javaslatot 
tesz a  küldő közigazgatási szervnek nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás azonnali hatállyal történő 
megszüntetésére.

3. Napidíjra jogosult nemzeti szakértők járandóságai

7. § (1) A  napidíjra jogosult nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a  napidíjra jogosult nemzeti 
szakértőt a Kit. és a Küt. szerinti illetményén, valamint a nemzetközi szervezetre vonatkozó jogszabályi előírásokban, 
valamint a  nemzetközi szervezetnek a  napidíjra jogosult nemzeti szakértői foglalkoztatásra vonatkozó egyéb 
szabályozóiban foglalt juttatásokon felül az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg.

 (2) A  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatott, a  külképviseletekről és a  tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a  továbbiakban: Külszoltv.) hatálya alá tartozó, nemzeti szakértői 
feladatokat ellátó napidíjra jogosult nemzeti szakértő foglalkoztatására a Külszoltv.-ben meghatározott eltérésekkel 
a  Kit. és jelen rendelet szabályai alkalmazandóak, és ezen nemzeti szakértőt a  Kit. szerinti illetménye helyett 
a Külszoltv. előírásai szerinti illetmény illeti meg.

 (3) A napidíj naptári napra jár.
 (4) A napidíjra jogosult nemzeti szakértő díjazása

a) a  nemzetközi szervezet által közvetlenül a  nemzeti szakértő részére megfizetett napidíjból, valamint 
a  nemzetközi szervezet belső szabályzatai alapján biztosítandó egyéb juttatásokból, ideértve különösen 
a havidíjat (távolsági díjat) vagy ezekkel megegyező juttatásokat,

b) a küldő közigazgatási szerv által biztosított, (1) vagy (2) bekezdés szerinti illetményből,
c) a 8. § szerinti napidíjpótlékból és
d) a jelen alcím szerinti egyéb eseti juttatásokból
áll.

8. § (1) A  napidíjpótlékra jogosító személyek után napidíjpótlék jár a  napidíjra jogosult nemzeti szakértőnek. 
A  napidíjpótlék a  nemzeti szakértőnek a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás idejére, a  napidíjpótlékra 
jogosító személy után annak tényleges kiutazásának napjától végleges hazautazásának napjáig – az utazási napokat 
is beleértve – jár.

 (2) A  napidíjra jogosult nemzeti szakértő a  napidíjpótlékra jogosító személyről legkésőbb a  nemzeti szakértői 
foglalkoztatás megkezdését megelőző 15 napon belül írásban köteles a  küldő közigazgatási szervnek nyilatkozni. 
A  napidíjpótlékra jogosító személyt érintő változást legkésőbb a  változás bekövetkeztét követő 8 napon belül 
köteles a napidíjra jogosult nemzeti szakértő a küldő közigazgatási szervnek írásban bejelenteni.

 (3) A napidíjpótlék összege
a) napidíjpótlékra jogosító házastárs esetén a nemzeti szakértő napidíjának 20%-a;
b) napidíjpótlékra jogosító gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának

ba) a gyermek 12. életévének betöltéséig 8%-a,
bb) a gyermek 12. életévének betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek iskolai rendszerű oktatás 

keretében középfokú (érettségit adó) képzésben vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb 
a gyermek 23. életévének betöltéséig;

c) napidíjpótlékra jogosító fogyatékkal élő gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának
ca) a fogyatékkal élő gyermek 12. életévének betöltéséig 10%-a,
cb) a  fogyatékkal élő gyermek 12. életévének betöltését követően 15%-a, ameddig a  gyermek iskolai 

rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a  fogyatékkal élő gyermek  
23. életévének betöltéséig.

 (4) Napidíjpótlék nem jár, ha a  napidíjpótlékra jogosító személy a  tárgyhónapban jövedelemmel rendelkezik. 
A  jövedelem megszerzését vagy az  abban bekövetkezett változást a  nemzeti szakértő írásban köteles bejelenteni 
a küldő közigazgatási szervnek legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig.

 (5) A  napidíjpótlék időarányosan jár a  nemzeti szakértővel a  nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartama alatt, 
a  foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő hozzátartozó alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása 
esetén.
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 (6) A  nemzeti szakértő napidíjpótlékra nem jogosult a  napidíjpótlékra jogosító hozzátartozó után annak 
a  foglalkoztatás helye szerinti országtól való, 30 napot meghaladó távolléte idején. Többszöri távollét esetén 
a részidőket naptári évenként össze kell adni. A nemzeti szakértő – a foglalkoztatás helye szerinti ország elhagyása 
előtt, valamint az oda történő visszautazást követően 3 napon belül – köteles írásban jelenteni a küldő közigazgatási 
szerv felé a  napidíjpótlékra jogosító személynek a  foglalkoztatás helye szerinti országtól való távolléte kezdő és 
befejező napját, ide nem értve a házastárs szülés miatti távollétét.

 (7) A  napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell forintban, a  nemzeti 
szakértő fizetési számlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnése 
vagy megszüntetése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző 5 munkanappal korábban.

9. § (1) A  küldő közigazgatási szerv a  nemzeti szakértő kérelmére, a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás helye 
szerinti országba történt megérkezés után az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre kifizeti.

 (2) Ha a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás a 75 napot nem éri el, a nemzeti szakértő köteles az (1) bekezdés 
szerinti összeg időarányos részét a hazaérkezésétől számított 8 napon belül visszafizetni.

10. §  Évente egy alkalommal a  napidíjra jogosult nemzeti szakértő kérelmére a  küldő közigazgatási szerv döntésétől 
függően, ha ennek fedezete a küldő közigazgatási szervnél rendelkezésre áll, illetve a küldő közigazgatási szervre 
vonatkozó előírások szerint biztosítható, a  küldő közigazgatási szerv viselheti a  Magyarországon élő házastársnak 
és gyermeknek a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és 
hazautazásának költségeit, a  nemzeti szakértő kiutazása és végleges hazautazása naptári évének kivételével. 
A  küldő közigazgatási szerv vezetőjének utasítása kötelezővé teheti a  szervnél foglalkoztatott nemzeti szakértő 
számára a juttatás biztosítását.

11. §  A  napidíjra jogosult nemzeti szakértő kérelmére a  küldő közigazgatási szerv döntésétől függően, ha ennek 
fedezete a küldő közigazgatási szervnél rendelkezésre áll, illetve a küldő közigazgatási szervre vonatkozó előírások 
szerint a nemzeti szakértő számára biztosítható, a küldő közigazgatási szerv viselheti – a tartós külszolgálaton lévő 
kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezések szerint – a nemzeti szakértő és a napidíjpótlékra jogosító személyek 
ingóságainak szállítási költségeit a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megkezdésekor és a  végleges 
hazautazáskor. A  küldő közigazgatási szerv vezetőjének utasítása kötelezővé teheti a  szervnél foglalkoztatott 
nemzeti szakértő számára a juttatás biztosítását.

12. §  A nemzeti szakértő és a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó hozzátartozója a nemzeti 
szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és 
annak végrehajtási rendeletei külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosultak a  külföldi 
tartózkodás alatt egészségügyi ellátás igénybevételére.

13. § (1) A  napidíjpótlékra jogosító családtag elhalálozása esetén a  nemzeti szakértő részére a  halál bekövetkeztéig járó 
napidíjpótlékon felül a  küldő közigazgatási szerv a  napidíjpótlék 30 napra járó összegével megegyező összegű 
rendkívüli juttatást biztosíthat, ha a szervre vonatkozó jogszabályi előírások szerint e juttatás a nemzeti szakértőnek 
biztosítható.

 (2) A  foglalkoztatás helye szerinti országban, illetve harmadik országban elhunyt, napidíjra jogosult nemzeti szakértő 
hazaszállításához és temetéséhez a  küldő közigazgatási szerv hozzájárulhat. A  napidíjra jogosult nemzeti 
szakértő kérelmére a  küldő közigazgatási szerv a  nemzeti szakértővel a  foglalkoztatás helye szerinti országban 
együtt tartózkodó családtag elhalálozása esetén az  elhunyt családtag hazaszállításához és temetéséhez a  küldő 
közigazgatási szerv hozzájárulhat.

 (3) A  küldő közigazgatási szerv vezetőjének utasítása kötelezővé teheti a  szervnél foglalkoztatott nemzeti szakértő 
számára az (1)–(2) bekezdés szerinti juttatás biztosítását.

4. A napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő

14. § (1) A  küldő közigazgatási szerv vezetőjének javaslatára a  külpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása esetén a  jelölt 
napidíjra nem jogosult nemzeti szakértőként is foglalkoztatható, ha a  felhívás, illetve a  küldő közigazgatási szerv 
és a  nemzetközi szervezet közötti megállapodás ezt lehetővé teszi. A  napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő 
díjazásával és juttatásával kapcsolatos költségek a küldő közigazgatási szervet terhelik.
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 (2) A  napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő járandóságára, szolgálati elismerésére, végkielégítésére, 
szabadságmegváltására a  Külszoltv. szerint a  nemzetközi szervezet székhelyével megegyező állomáshelyre, 
ha multilaterális képviselet is működik az  állomáshelyen, a  multilaterális képviseletre mint állomáshelyre, 
ennek hiányában a  nemzetközi szervezet székhelye szerinti állam fővárosába mint állomáshelyre, „beosztott 
diplomata” külszolgálati munkakörbe tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő devizailletményére, 
átalány-költségtérítésére (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: díjazás), egyéb juttatásokra, szolgálati 
elismerésére, végkielégítésére, szabadságmegváltására és egészségügyi ellátására vonatkozó szabályait kell 
megfelelően alkalmazni, és a  megállapodás szerinti díjazását e  szabályok alapulvételével megállapítani. A  díjazás 
megállapításánál a  küldő közigazgatási szerv vezetője által javasolt és a  külpolitikáért felelős miniszter által 
jóváhagyott, a  Külszoltv. 1.  melléklet I. része szerinti, a „beosztott diplomata” külszolgálati munkakörre irányadó  
– lehetőség szerint – az  „attasé” ranghoz tartozó szorzót kell alapul venni. A  napidíjra nem jogosult nemzeti 
szakértő díjazásából az ezen bekezdés szerint megállapított átalány-költségtérítés szerinti összeg megállapításánál 
a hozzátartozókat kell figyelembe venni, és a bérszámfejtés során a Külszoltv. szerinti átalány-költségtérítésként kell 
kezelni.

 (3) A  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatott napidíjra nem jogosult nemzeti 
szakértőnek a tényleges diplomáciai rangja alapján a Külszoltv. 1. melléklet I. része szerinti, a „beosztott diplomata” 
külszolgálati munkakörre irányadó szorzó alapulvételével kell a  devizailletménnyel megegyező összegű juttatását 
megállapítani.

 (4) A  napidíjra nem jogosult nemzeti szakértőt megillető díjazás – a  nemzeti szakértő hozzájárulásával, a  (2) és 
(3)  bekezdés szerint számított összeghez képest – a  küldő közigazgatási szerv kezdeményezésére, a  külpolitikáért 
felelős miniszter előzetes értesítése mellett – a  küldő közigazgatási szerv vezetője által eltérő mértékben is 
megállapítható.

 (5) A  napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő a  hozzátartozóiról legkésőbb a  nemzeti szakértői foglalkoztatás 
megkezdését megelőző 15 napon belül írásban köteles a  küldő közigazgatási szervnek nyilatkozni. 
A  hozzátartozókat érintő változást legkésőbb a  változás bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles a  napidíjra 
jogosult nemzeti szakértő a küldő közigazgatási szervnek írásban bejelenteni.

 (6) A  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatott, a  Külszoltv. hatálya alá tartozó, 
nemzeti szakértői feladatokat ellátó napidíjra nem jogosult nemzeti szakértő foglalkoztatására a  Külszoltv.-ben 
meghatározott eltérésekkel a Kit. és jelen rendelet szabályai alkalmazandóak.

5. Helyettesítés és költségviselés

15. §  A  küldő közigazgatási szerv a  nemzeti szakértőként foglalkoztatott jelöltet határozott időtartamú – legfeljebb 
a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnéséig szóló – kinevezéssel a  nemzeti szakértői feladatot 
ellátó jelölt tisztviselői jogviszonyára vonatkozó jogállási törvény szabályai szerint helyettesítheti.

16. §  Ha a  küldő közigazgatási szerv kezdeményezésére átmenetileg szünetel a  nemzeti szakértőként történő 
foglalkoztatás, akkor a  nemzeti szakértőnél, illetve a  napidíjpótlékra jogosító személy tekintetében az  átmeneti 
szüneteltetéssel közvetlenül összefüggő – e  rendelet szerinti – többletköltségeket a  küldő közigazgatási szerv 
fedezi.

6. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba. 

18. § (1) E  rendeletet a hatálybalépésekor a nemzetközi szervezetnél már nemzeti szakértőként foglalkoztatott szakértőkre  
is alkalmazni kell.

 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő nemzeti szakértői pályázatokra, jelölésekre  
is alkalmazni kell.
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19. § (1) Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló 434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet] 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.)  
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő nemzeti szakértői pályázatokra, jelölésekre, valamint a  Módr. hatálybalépésekor a  nemzetközi szervezetnél  
már nemzeti szakértőként foglalkoztatott jelöltekre is alkalmazni kell.”

 (2) A 434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a „tárgyhónapban külföldön szerzett” szövegrész helyébe 
a „tárgyhónapban szerzett” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 3. § a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott 
településeket és a  Ráckevei-Soroksári Duna-ágat érintő, a  Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekttel  
(a továbbiakban: Projekt) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Projekttel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Projekt előkészítéséhez, megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének 

beindításához szükségesek,
b) a Projekthez közvetlenül kapcsolódó közterület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, 

továbbá azokkal közvetlenül összefüggő munkákkal kapcsolatosak.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  2.  melléklet 5.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a  Pest Megyei 
Kormányhivatalt jelöli ki.

3. §  A Projekttel összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint
c) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.
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4. § (1) A  Projekttel összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Projekthez köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

5. § (1) A  Projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, valamint az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi eljárások kivételével – huszonegy nap.

 (2) A  Projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a  hatósági 
bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatósági eljárás kivételével, valamint ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A Projekttel érintett települések

A B

1. Projekt megnevezése Projekttel érintett települések

2.
Ráckevei-Soroksári Duna-ág 

revitalizációja projekt

Apaj, Áporka, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros, Budapest Főváros 
XX. kerület Pesterzsébet, Budapest Főváros XXI. kerület Csepel, Budapest 
Főváros XXIII. kerület Soroksár, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, 
Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, 
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, 
Szigetújfalu, Taksony, Tass, Tököl

2. melléklet a 201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A Projekttel összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 3. természetvédelmi hatósági eljárások,
 4. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 5. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 6. útügyi hatósági eljárások,
 7. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
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13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. erdészeti hatósági eljárások,
19. földvédelmi hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Projekt 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 202/2022. (VI. 7.) 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
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6., 17. és 27.  pontjában, 
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában,
a 4.  § c) és d)  pontja tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés 9. és 
11. pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 4.  § d) és e)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17. 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 5/I. §-sal és 5/J. §-sal egészül ki:
„5/I.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházás esetében a  2.  mellékletben foglalt 
táblázat B:100 mezőjében megjelölt ingatlanokra a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket  
a (2)–(6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)–(6)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:100 mezőjében megjelölt telkeken a  környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási 
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és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei, szolgáltató és kereskedelmi célú 
építmények, közlekedési létesítmények, gázátadó állomás, elektromos alállomás, közszolgáltatás keretében 
működtetett hulladékgyűjtő udvar, üzemanyagtöltő állomás helyezhető el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és 
egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2,
2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,
3. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 10%,
4. a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%,
5. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
8. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
9. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok 
a  telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, továbbá a  szomszédos vagy a  már meglévő telephelyen lévő 
építményekhez,
10. az építési hely az ingatlanok teljes területe,
11. az építési telkeken az  építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított 
zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell 
telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból 
telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,
12. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
13. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a  közforgalom számára megnyitott 
magánútként vagy más útként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig – kialakítható,
14. magánút korlátozás nélkül létesíthető,
15. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet – keresztmetszetet – kell 
biztosítani,
16. a beruházás során a  gyorsforgalmi utak mentén, az  épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell 
tartani, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Szigetszentmiklós külterület 0203/7 helyrajzi számú ingatlan 
területén korlátozás nélkül létesíthetőek,
17. az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a  részleges közműellátottság 
megállapítása vonatkozásában az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell 
figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdés 7. pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban 
foglalt követelmények szerint kell számítani.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon előregyártott vagy 
iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a parkolás a telken belüli 
vagy külön megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíthető, mélygarázs építési kötelezettség nélkül.
(6) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési 
tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti engedélyezési eljárásban az  eljáró 
hatóság. Az  egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az  építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a  meglévő 
szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.
5/J. § A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 100. sora szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 1. pontja 
szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.”

2. §  Az R. a következő 102. §-sal egészül ki:
„102.  § 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 202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr94.) megállapított 5/I.  §-át, 5/J.  §-át, továbbá módosított 3.  § (3)  bekezdését, 4.  § 
(1)  és (2)  bekezdését, 5.  § (2)  bekezdését, 6/G.  §-át és 2.  mellékletében foglalt táblázat 100. sorát a  Módr94. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „96. és 99. sora” szövegrész helyébe a „96., 99. és 100. sora” szöveg,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „92. és 99. sora” szövegrész helyébe a „92., 99. és 100. sora” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében a „80. és 90. sora” szövegrész helyébe a „80., 90. és 100. sora” szöveg,
d) 6/G. § (1) és (2) bekezdésében a „37. és 90. sora” szövegrész helyébe a „37., 90. és 100. sora” szöveg,
e) 6/G. § (3)–(5) bekezdésében a „B:37 mezője” szövegrész helyébe a „B:37 és B:100 mezője” szöveg,
f ) 6/G. § (4) bekezdésében a „37. sora” szövegrész helyébe a „37. és 100. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 100. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

100. Logisztikai és gazdasági célú 
ingatlanfejlesztési beruházás 
Szigetszentmiklós területén

Szigetszentmiklós területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti külterület 0203/7, 0203/8, 
0203/9, 0203/10, 0203/11, 0203/12, 
0203/13, 0203/15, 0203/16, 0203/44, 
0203/45, 0203/46, 0203/47, 0203/48, 
0203/49, 0203/50, 0203/51 helyrajzi 
számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 7/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről

Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII.  törvény 38.  § 
(3b)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 139. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyért felelős 
miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  COVID–19 elleni védőoltásának az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejegyzését kérheti 
az  a  külföldön beoltott magyar állampolgár, valamint az  a  Magyarország területén 180 napon belül 90 napot 
meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár, aki az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon 
engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID–19 elleni védőoltást az  alábbi országok valamelyikében 
kapta meg:
a) az Európai Unió valamely tagállama vagy valamelyik európai uniós tagjelölt ország,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállama,
d) az Oroszországi Föderáció,
e) a Kínai Népköztársaság,
f ) az Egyesült Arab Emírségek,
g) a Bahreini Királyság,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai: Azerbajdzsáni Köztársaság, Kazah Köztársaság, 

Kirgiz Köztársaság, Török Köztársaság, Üzbég Köztársaság,
i) Ukrajna.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 8/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (5a)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyért felelős miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közbiztonságért 
felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  kiállító szerv a  védettségi igazolványt azon külföldön beoltott magyar állampolgár részére, valamint azon 
Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár 
részére 15 napon belül díjmentesen állítja ki, aki az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és 
a lakosság oltására felhasznált COVID–19 elleni védőoltást az alábbi országok valamelyikében kapta meg:
a) az Európai Unió valamely tagállama vagy valamelyik európai uniós tagjelölt ország,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállama,
d) Oroszországi Föderáció,
e) Kínai Népköztársaság,
f ) Egyesült Arab Emírségek,
g) Bahreini Királyság,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai: Azerbajdzsáni Köztársaság, Kazah Köztársaság, 

Kirgiz Köztársaság, Török Köztársaság, Üzbég Köztársaság,
i) Ukrajna.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 9/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény  
5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 6.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyért felelős miniszterrel, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  kiállító szerv 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 8.  cikk (1)  bekezdése szerinti, az  oltottságot igazoló digitális Covid-igazolványt azon az  uniós digitális 
Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására 
felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól 189/2022. (V.  26.) 
Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott személy részére állítja ki, aki az  Európai Unióban, illetve 
a Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID–19 elleni védőoltást az alábbi országok 
valamelyikében kapta meg:
a) az Európai Unió valamely tagállama vagy valamelyik európai uniós tagjelölt ország,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállama,
d) az Oroszországi Föderáció,
e) a Kínai Népköztársaság,
f ) az Egyesült Arab Emírségek,
g) a Bahreini Királyság,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai: Azerbajdzsáni Köztársaság, Kazah Köztársaság, 

Kirgiz Köztársaság, Török Köztársaság, Üzbég Köztársaság,
i) Ukrajna.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg VI–A Szlovénia–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Unió 2021–2027 közötti költségvetési időszakában, az  európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI–A Szlovénia–Magyarország 2021–2027 Program (a  továbbiakban: 
program) célkitűzéseivel és prioritásaival;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Kormány nevében írja alá és küldje meg az  irányító hatóság 
részére az egyetértési nyilatkozatot;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer 
működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva Héjj Dávidot e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése 
szerinti időtartamra a  kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az  Országos Beruházás Monitoring 
rendszer működtetéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) koordinálja a  miniszterelnök feladatkörébe tartozó ügyekben szükséges társadalmi és kormányzati 

egyeztetéseket, valamint
b) a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (3)  bekezdése 

alapján ellátja az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 3.  A kormánybiztos a feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő –

a) adatok, információk, elemzések rendelkezésére bocsátása céljából bármely – a  Kormány irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó – központi államigazgatási szervet, e szerv vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult 
tisztségviselőt közvetlenül megkereshet, illetve

b) adatot, információt, elemzést – a minősített adat védelméről szóló törvény és a minősített adatot kezelő szerv 
minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályzata szerint – megismerhet.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 5.  A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökségen működő titkárság segíti.
 6.  A  kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és 
juttatásokra jogosult.

 7.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének 
megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló 
előirányzatok közötti átcsoportosításról

A Kormány
 1. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 48. § (2) és 

(5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  pártokat és a  pártalapítványokat az  országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választása eredményének megfelelően a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII. törvény 5. §-a és 9/A. §-a alapján megillető támogatás mértékét az 1. melléklet szerint határozza meg;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva
a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet,

aa) 8. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcímnek 
a 10. Mi Hazánk Mozgalom jogcímcsoporttal,

ab) 8. Pártok támogatása cím, 2. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása alcímnek 
a 3. Megoldás Mozgalom jogcímcsoporttal és

ac) 9. Pártalapítványok támogatása címnek a  10. Mi Hazánk Alapítvány alcímmel, valamint 
a 12. Tartalék alcímmel

 történő kiegészítését,
b) a Kvtv. 1.  melléklet I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím, 2. Országos listán mandátumot 

nem szerzett pártok támogatása alcím, 1. Momentum Mozgalom jogcímcsoport címrendi besorolását 
a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett 
pártok támogatása alcím, 9. Momentum Mozgalom jogcímcsoportra módosítja, továbbá

c) a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet,
ca) 8. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím, 

3. Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt jogcímcsoport megnevezését Jobbik Magyarországért 
Mozgalom megnevezésre,

cb) 8. Pártok támogatása cím, 1. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása alcím, 4. Lehet 
Más a Politika jogcímcsoport megnevezését LMP – Magyarország Zöld Pártja megnevezésre és

cc) 9. Pártalapítványok támogatása cím, 3. Gyarapodó Magyarországért Alapítvány alcím megnevezését 
Jobbik Magyarországért Alapítvány megnevezésre

 módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 681 027 294 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozathoz

Pártok és pártalapítványok 2022. évi – május 31-ig fel nem használt előirányzatból történő – 
támogatásának meghatározása

forintban

Megnevezés Összeg

 
Pártok

Országos listán mandátumot szerzett pártok

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 591 514 614

Magyar Szocialista Párt 106 918 207

Jobbik Magyarországért Mozgalom 137 895 627

LMP – Magyarország Zöld Pártja 61 575 090

Kereszténydemokrata Néppárt 93 644 643

Demokratikus Koalíció 156 710 971

Párbeszéd Magyarországért Párt 79 291 335

Momentum Mozgalom 107 971 327

Mi Hazánk Mozgalom 106 793 992

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok

Magyar Kétfarkú Kutyapárt 31 919 225

Megoldás Mozgalom 12 623 301

 
Pártalapítványok

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 796 941 227

Táncsics Mihály Alapítvány 95 040 583

Jobbik Magyarországért Alapítvány 139 908 993

Ökopolisz Alapítvány 29 364 562

Barankovics István Alapítvány 75 814 846

Megújuló Magyarországért Alapítvány 55 025 182

Mi Hazánk Alapítvány 94 860 665

Új Köztársaságért Alapítvány 167 161 572

Savköpő Menyét Alapítvány 46 232 544

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 96 565 946

Tartalék (a Megoldás Mozgalom új pártalapítványának támogatása) 18 283 880
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2. melléklet az 1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
I. Országgyűlés

8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

000187 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
K5 Egyéb működési célú kiadások 26 964 614

000220 2 Magyar Szocialista Párt
K5 Egyéb működési célú kiadások -71 290 126

294102 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
K5 Egyéb működési célú kiadások -159 779 373

294113 4 LMP - Magyarország Zöld Pártja
K5 Egyéb működési célú kiadások -65 533 243

000208 5 Kereszténydemokrata Néppárt
K5 Egyéb működési célú kiadások -11 588 690

347451 7 Demokratikus Koalíció
K5 Egyéb működési célú kiadások 35 902 638

347462 8 Párbeszéd Magyarországért Párt
K5 Egyéb működési célú kiadások 26 208 002

375473 9 Momentum Mozgalom
K5 Egyéb működési célú kiadások 82 129 660

398795 10 Mi Hazánk Mozgalom
K5 Egyéb működési célú kiadások 106 793 992

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
375484 2 Magyar Kétfarkú Kutyapárt

K5 Egyéb működési célú kiadások 17 569 225
398806 3 Megoldás Mozgalom

K5 Egyéb működési célú kiadások 12 623 301
9 Pártalapítványok támogatása

253967 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 62 491 227

253956 2 Táncsics Mihály Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások -84 609 417

301091 3 Jobbik Magyarországért Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások -211 291 007

294235 4 Ökopolisz Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások -76 935 438

271745 5 Barankovics István Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 964 846

348017 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 41 275 182

398851 10 Mi Hazánk Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 94 860 665

349528 11 Új Köztársaságért Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 69 911 572

265823 12 Tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások 18 283 880

376062 13 Savköpő Menyét Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 582 544

377262 14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány
K5 Egyéb működési célú kiadások 59 465 946

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 681 027 294 681 027 294

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 60 810 591 877 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak az  1.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl –  
további 60 810 591 877 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 780 996 921

355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
K3 Dologi kiadások 15 448 340

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K3 Dologi kiadások 804 565 079
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

K3 Dologi kiadások 224 267 985
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

K3 Dologi kiadások 63 993 998
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

K3 Dologi kiadások 13 628 906
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 4 443 319
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 4 281 070 858
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 2 011 326 524

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 3 308 679 366

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K3 Dologi kiadások 2 120 328

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 824 015 061

381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 60 941 304

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 118 340 117

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok

K3 Dologi kiadások 2 566 090 591

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 1 055 498 301

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 11 935 150 056

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások 2 039 494 510

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K3 Dologi kiadások 33 024 507

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K3 Dologi kiadások 65 711 592
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K3 Dologi kiadások 46 354 866
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K3 Dologi kiadások 11 180 352 132

368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet
K3 Dologi kiadások 35 230 363

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 2 786 239 085

218605 12 Művészeti intézmények
K3 Dologi kiadások 71 151 335

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K3 Dologi kiadások 1 588 033 304

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 13 894 423 129

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
399017 23 Energiaügyi kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -60 810 591 877

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

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

B E V É T E L
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forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 780 996 921
355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 15 448 340

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 804 565 079
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 224 267 985
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 63 993 998
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 13 628 906
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 4 443 319

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 4 281 070 858
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 2 011 326 524
001580 7 Rendőrség 3 308 679 366
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 2 120 328
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 824 015 061
381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 60 941 304
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 118 340 117

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok 2 566 090 591
227942 14 Egyetemek, főiskolák 1 055 498 301

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 11 935 150 056
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 2 039 494 510
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 33 024 507

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 65 711 592
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 46 354 866

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 11 180 352 132
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet 35 230 363
218672 11 Közgyűjtemények 2 786 239 085
218605 12 Művészeti intézmények 71 151 335
002994 14 Országos Mentőszolgálat 1 588 033 304
334484 18 Klebelsberg Központ 13 894 423 129

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 60 810 591 877 60 810 591 877

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó 
ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. a nemzetközi vasúti áruszállítás fenntartása érdekében egyetért a  Kelebia–Subotica (Szabadka) vasúti 

határátkelőhely teherforgalmának – a  2022. augusztus 1-jétől elrendelt teljes vágányzárra tekintettel –  
a Röszke–Horgoš (Horgos) vasúti határátkelőhelyre történő korlátozott átterelésével;

 2. egyetért az  1.  pont szerinti átterelés miatt a  vasúti teherforgalom ellenőrzéséhez szükséges ideiglenes 
határellenőrzési infrastruktúra kialakításának költségeit fedező források biztosításával;

 3. úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti átterelés miatt a vasúti teherforgalom ellenőrzése céljából kialakított ideiglenes 
határellenőrzési infrastruktúra üzemeltetője az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv legyen;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – a  Röszke–Horgoš (Horgos) vasúti 
határátkelőhelyen a  határellenőrzéshez szükséges ideiglenes infrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodjon 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 7. Rendőrség cím javára egyszeri jelleggel 273 818 350 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a belügyminisztert, hogy kezdeményezzen kétoldalú tárgyalásokat a szerb féllel a Magyarország Kormánya 
és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás 
módosítása céljából a  veszélyes árut szállító vasúti járművek Röszke–Horgoš (Horgos) vasúti határátkelőhelyen 
történő közlekedése, valamint a  növényegészségügyi határkirendeltség működésének Röszke–Horgoš (Horgos) 
vasúti határátkelőhelyen történő megteremtése érdekében;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  technológiai és ipari miniszter, az  agrárminiszter és 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – vizsgálja meg az  1.  pont szerinti átterelés miatt a  vasúti 
teherforgalom ellenőrzése céljából kialakított ideiglenes határellenőrzési infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges 
költségeket, és azokról készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
 technológiai és ipari miniszter
 agrárminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében 
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért a VP-3316309928 azonosító számú, „Élelmiszeripari komplex fejlesztés a SUGO FOOD Kft-nél” című, 
valamint a  VP-3316367777 azonosító számú, „Húsfeldolgozó üzem építése Felgyőn” című, hárommilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok 1. melléklet szerinti támogatásával;

 2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatói okiratainak 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. VP-3316309928 Élelmiszeripari 
komplex fejlesztés 

a SUGO FOOD 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaságnál

SUGO FOOD 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

3 093 852 152 A SUGO FOOD Korlátolt Felelősségű 
Társaság tervezett beruházásai 
fagyasztott zöldségekhez és 
tortillatermékekhez kapcsolódóan: 
– a gyártási kapacitásának bővítése 
új gyártósorok, berendezések 
beszerzésével; 
– a csomagolási folyamatrészek 
automatizálása, robottechnika 
alkalmazása; 
– a gyártási folyamatrészek 
automatizálása, innovatív fejlesztések 
alkalmazása; 
– új feldolgozó üzemcsarnok építése; 
– az élelmiszeripari vízellátó rendszer 
korszerűsítése, automatizálása; 
– napelemes rendszer kiépítése.

3. VP-3316367777 Húsfeldolgozó üzem 
építése Felgyőn

Gulyás János 
és Társa 

Kereskedelmi 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 790 913 460 A fejlesztés részeként felépítésre 
kerül egy húsfeldolgozó üzem 
feldolgozóipari technológiákkal, 
hídmérleggel, telepiinfrastruktúra-
kialakításokkal (telepi út, kerítés, 
csapadékvíz-tároló, tűzivíz-tározó, 
szociális rész, közműrendszer-fejlesztés, 
vagyonvédelem), napelemrendszerrel. 
Beszerzésre kerülnek továbbá 
N járműkategóriás teherautók.
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A Kormány 1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító 
jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, valamint a VP5-8.5.1-17 
azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 
beruházások” című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
 1. a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
1.1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet átalakítása, védett 

növény és állatfajok élőhelyének helyreállítása a Bakonyerdő Zrt. által kezelt területeken”,
1.2. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Véghasználatot követő 

erdőszerkezet-átalakítás az Alsó-Duna mentén a Gemenc Zrt. 2022. évi tervei alapján”,
1.3. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 

a Gyulaj Zrt. területén a Pincehelyi körzetben – 2022”,
1.4. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 

a Gyulaj Zrt. Tamási és Hőgyészi Erdészetének területén, valamint a Nagydorogi körzetben – 2022”,
1.5. az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás és intenzíven terjedő 

idegenhonos fafajok visszaszorítása az IPOLY ERDŐ Zrt. területén 2022-ben”,
1.6. a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítás  a KASZÓ Zrt.-nél 2022”,
1.7. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítások 

a KEFAG Zrt. területén 2022-ben”,
1.8. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Idegenhonos állományok őshonosakká 

alakítása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. által kezelt területeken 2022-ben”,
1.9. a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Tarvágást követő, valamint erdőállomány alatti 

erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet-átalakítások és kiegészítő intézkedéseik a Mecsekerdő Zrt. területén”,
1.10. a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdei ökoszisztémák 

ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a  NEFAG Zrt. területén  
– 2022. I. félév”,

1.11. a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „NYÍRERDŐ Zrt. – Erdőszerkezet 
átalakítás a 2022. évben – II. ütem”,

1.12. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezet-
átalakítás a SEFAG Zrt. által kezelt területeken”,

1.13. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezet-
átalakítás a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén – 2022”,

1.14. a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások  
a VADEX Mezőföldi Zrt. területén 2022-ben”,

1.15. a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 
a VERGA Zrt. által kezelt területen 2022. évben”

címmel támogatási kérelmet nyújtson be;
 2. a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, 

gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
2.1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott abiotikus és biotikus erdőkárok helyreállítása a  Bakonyerdő Zrt. által kezelt 
erdőterületeken”,

2.2. a Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
aszály miatt okozott erdőkárok helyreállítása a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. területén”,

2.3. az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén – 2022”,

2.4. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása a Gyulaj Zrt. területén 2022”,
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2.5. az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Aszálykárok felszámolása az  IPOLY ERDŐ Zrt. 
erdőfelújításaiban 2022-ben”,

2.6. a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőkárok felszámolása a KASZÓ Zrt.-nél 2022”,
2.7. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőkárok helyreállítása 

a KEFAG Zrt. területén 2022-ben”,
2.8. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „A 2021-ben bekövetkezett erdőkárok 

helyreállítása a Kisalföld állami tulajdonú erdeiben”,
2.9. a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott 

erdőkárok helyreállítása a Mecsekerdő Zrt.-nél”,
2.10. a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a NEFAG Zrt. területén 2022”,
2.11. a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „NYÍRERDŐ Zrt. – Erdőkár helyreállítás 

a 2022. évben”,
2.12. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Abiotikus (aszály, belvíz) erdőkárok 

helyreállítása a SEFAG Zrt. által kezelt területeken”,
2.13. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Szombathelyi Erdészeti Zrt. – 

az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a 2022. évben”,
2.14. a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a VADEX Mezőföldi Zrt. területén 2022-ben”,
2.15. a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Abiotikus és biotikus természeti 

károk helyreállítása a VERGA Zrt. által kezelt területen (2022)”,
2.16. a Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „2021. évi abiotikus károk felszámolása a Vérteserdő Zrt. 

területén”,
2.17. a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott 

erdőkárok helyreállítása a ZALAERDŐ Zrt.-nél 2022-ben”
címmel támogatási kérelmet nyújtson be.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és 

kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 30/2022. (VI. 7.) ME határozata
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény  
egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 
2022. évi V. törvény hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
2021. évi CXXX. törvény 104.  § (6)  bekezdése, valamint a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 
szóló 2022. évi V. törvény 118. § (5) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítottam, hogy a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.  (I.  29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének időpontja mint hatálybalépési feltétel 
2022. június 1. napján következett be, ezáltal
a) a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 3–11. alcíme, 

16. alcíme, 19–21. alcíme, 23–25. alcíme, 30–34. alcíme, 36. alcíme, 37. alcíme, 39–41. alcíme, 79. §-a, 80. §-a, 
87–94. §-a, 96–103. §-a és 1. melléklete, valamint

b) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény
hatálybalépésének naptári napja 2022. június 1., azaz kettőezerhuszonkettő június első napja.

  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.


	A Kormány 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2

	A Kormány 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
	a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

	A Kormány 201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete
	a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 202/2022. (VI. 7.) 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 nyilvá

	A külgazdasági és külügyminiszter 7/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
	az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről

	A külgazdasági és külügyminiszter 8/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
	az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

	A külgazdasági és külügyminiszter 9/2022. (VI. 7.) KKM rendelete
	a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 
5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

	A Kormány 1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI–A Szlovénia–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról

	A Kormány 1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

	A Kormány 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

	A Kormány 1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellen

	A Kormány 1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 30/2022. (VI. 7.) ME határozata
	a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről
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