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III. Kormányrendeletek

A Kormány 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről

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) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (3) bekezdésétől eltérően az adatokat a működtető az érintett halálát 
követő 10 évig, az egészségügyi dokumentációra vonatkozó jogszabályok szerint őrzi meg.

 (2) Az  Eüak. 35/I.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  önrendelkezési nyilvántartás érintettre vonatkozó bejegyzéseit 
az érintett halála után 10 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell.

 (3) Az  Eüak. 35/J.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  egészségügyi profilban rögzített adatokat az  érintett halála után  
10 évvel helyreállíthatatlanul törölni kell.

 (4) Az  Eüak. 35/M.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  működtető a  nyilvántartásban az  érintettre vonatkozó adatot 
az érintett halálát követő 10 év elteltével törli.

2. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 7.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  Gytv. 7.  § (1)–(3)  bekezdése 
alapján kiadott engedély érvényességi idejét a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  gyártó kérelmére  
a  Gytv. 7.  § (1)–(3)  bekezdésében fennálló feltételek fennállása alatt, különös méltánylást érdemlő betegellátási 
érdekből, kérelmenként legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja. A  Gytv. 7.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt 
feltételek fennállásának értékelése során a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv azt is vizsgálja, hogy a  vizsgálati 
gyógyszer vagy gyógyszer hozzáférhetővé tétele és alkalmazása a  Gytv. szerinti más jogalapon biztosítható-e. 
Ha a  vizsgálati gyógyszer vagy gyógyszer hozzáférhetővé tétele a  Gytv. szerinti más jogalapon is biztosítható, 
a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  Gytv. 7.  § (1)–(3)  bekezdése alapján kiadott engedélyt hivatalból 
visszavonja.

3. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 11. §-ától eltérően az önellenőrzési célt 
szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorsteszt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
forgalmazását a  Gyftv. 67.  § (1)  bekezdése szerinti vállalkozás is végezheti a  gyártó által rendelkezésre bocsátott 
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, összhangban a SARS-CoV-2-fertőzés diagnosztizálására szolgáló antigén 
gyorstesztek európai uniós alkalmazási követelményeivel.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről

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. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Mmtr.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Ha a munkáltató az Mmtr. szerinti foglalkoztatási kötelezettségének a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról 
szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet 2.  § f )  pontja szerinti fűtési idényben nem tesz eleget, az  Mmtr. 8.  § 
(1) bekezdés f ) pontját, 11/A. § (4) bekezdését, 14. § (3) bekezdését, 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját, b), c) és 
e) pontját, valamint 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. §  Az Mmtr. 17.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti bér- és többletköltség-támogatás a  munkavégzés időtartamától 
függetlenül érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállaló után, aki keret- és támogatási 
szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltatónál
a) az e rendelet hatálybalépése napján vagy 2023. évre vonatkozóan 2023. január 31-éig megkötött 

munkaszerződéssel és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkezik, és
b) munkaviszonya a 2. § szerinti fűtési idény ideje alatti elszámolási időszakban is fennáll.

4. §  Az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 419/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes 
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

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. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) – a  Magyar Nemzeti Bank, valamint a  Magyar Nemzeti Banknak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – 
azon sportlétesítményt üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az  állam vagy a  helyi önkormányzat 
a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

b) azon sportlétesítményt üzemeltetőre, amely az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,

c) a központi költségvetési forrás igénybevételével megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,
d) a központi költségvetési forrás igénybevételével üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,
e) a sportlétesítmény-üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra, amely sportlétesítményt 

üzemeltet,
f ) a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,
g) a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és 

felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére, valamint
h) az a)–g) pont alá nem tartozó egyéb állami és önkormányzati szervezetre, aki sportlétesítményt üzemeltet
(a továbbiakban együtt: üzemeltető).

2. § (1) Az  üzemeltető az  1.  § szerinti sportlétesítmény (a  továbbiakban: Sportlétesítmény) üzemeltetésének tervezett 
felfüggesztését megelőző tíz munkanappal megelőzően – vagy ha az  üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés 
ennél később jutott az  üzemeltető tudomására, legkésőbb a  tudomásra jutást követő első munkanapon – 
a sportpolitikáért felelős miniszter részére köteles bejelenteni a felfüggesztésre vonatkozó döntést.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni
a) a Sportlétesítmény üzemeltetése felfüggesztésének

aa) okát,
ab) tervezett kezdetét,
ac) tervezett időtartamát,

b) az üzemeltetés felfüggesztésével hátrányosan érintett sportszervezetek körét,
c) a Sportlétesítmény látogatói létszámának az  a)  pont ab)  alpontjában megjelölt időpontot megelőző  

két naptári hónapra vetített átlagát,
d) a Sportlétesítmény üzemeltetésének az  a)  pont ab)  alpontjában megjelölt időpontot megelőző  

két naptári hónapra, valamint az  a)  pont ac)  alpontjában megjelölt időtartamot megelőző naptári év 
megfelelő időtartamára eső naptári hónapra vonatkozó költségét,

e) a Sportlétesítménynek a felfüggesztés a) pont ac) alpontja szerint tervezett időtartama alatt – a felfüggesztés 
elmaradása esetén – felmerülő azon költségei mértékét, amelynek biztosítására az  üzemeltető 
a rendelkezésére álló erőforrások terhére nem képes,

f ) a Sportlétesítmény harminc km-es körzetében található, a Sportlétesítményhez hasonló jellegű használatra 
alkalmas létesítmény nevét és címét.

3. §  Az 1.  § g)  pontja szerinti üzemeltető a  2.  § szerinti bejelentést az  üzemeltetésében álló intézményhez tartozó 
tornaterem, tornacsarnok vagy egyéb, sportrendezvény megtartására alkalmas ingatlan vagy létesítmény 
(e rendelet alkalmazásában a  továbbiakban együtt: tornaterem) tekintetében akkor köteles megtenni, ha 
a  tornatermet a  2021/2022-es tanév második félévében a  köznevelési vagy felsőoktatási intézményen kívüli 
szervezet vagy személy sporttevékenység vagy sportrendezvény céljára igénybe vette, de az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi következményei miatt 
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a 2022/2023-as tanév bármely időszakában akár a használatba adás, akár a használatbavétel finanszírozási okokra 
hivatkozással nem biztosítható.

4. §  A 2. § szerinti bejelentést önkéntesen az 1. § és a 3. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet is teljesítheti, 
ha sportlétesítményt üzemeltet.

5. §  E rendelet alkalmazásában sportlétesítmény a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére ellenérték 
fejében vagy anélkül használt vagy bármely személy vagy szervezet rendelkezésére bocsátott ingatlan, létesítmény 
vagy egyéb épület.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 420/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról

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  
47. § (1) bekezdésére és 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezetéből a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
48.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti feladatkörben az  egyházi jogi személyek részére fejlesztési vagy beruházási 
céllal nyújtott költségvetési támogatás (a továbbiakban: költségvetési támogatás) esetében az  e  rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az egyházi jogi személy kedvezményezett (a továbbiakban: átadó kedvezményezett) a részére nyújtott, de részben 
vagy egészben fel nem használt költségvetési támogatást – a támogató hozzájárulásával –
a) a  támogatóval fennálló másik támogatási jogviszonyában meghatározott fejlesztési vagy beruházási célra 

felhasználhatja, valamint
b) ugyanazon egyházhoz tartozó másik egyházi jogi személy (a továbbiakban: átvevő kedvezményezett) részére 

fejlesztési vagy beruházási célra átadhatja,
ha annak az eredeti támogatási jogviszonyban való felhasználása a veszélyhelyzet miatt tartós akadályba ütközik, és 
a támogatási jogviszony ilyen megváltoztatása nem jár többlet költségvetési támogatás biztosításával.

 (2) A költségvetési támogatás (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásáról az átadó kedvezményezett és a támogató, 
a  költségvetési támogatás (1)  bekezdés b)  pontja szerinti átadásról az  átadó kedvezményezett és átvevő 
kedvezményezett, valamint a  támogató – az  államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett –  
megállapodást kötnek. Ha a támogató a költségvetési támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi 
jogállással nem bíró kezelő szerv, a megállapodás megkötéséhez a Kormánynak a kezelő szervet kijelölő tagja vagy 
az általa kijelölt személy előzetes hozzájárulása is szükséges.
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 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti 
támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás 
megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy 
módosítására, az  átvevő kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy  
új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  átadó kedvezményezett a  költségvetési támogatást 
a  megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az  átvevő kedvezményezett részére. 
Az  átadó kedvezményezett és az  átvevő kedvezményezett a  számlavezető pénzintézet által a  terhelés, illetve 
a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

 (5) A  beszámolási kötelezettséget a  megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve 
támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A  részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a  költségvetési támogatás 
átadása nem minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének, a  támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásának. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségvetési támogatás 
(4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói 
okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) 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. §  Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely
a) esetében az  adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az  edzés és verseny körülményeire való tekintettel 
18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „a (3) és (4) bekezdésben foglalt” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének 
veszélyhelyzeti szabályairól

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszoltv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

2. §  A Külszoltv. 26.  § (1a)  bekezdésétől eltérően, ha az  állomáshely szerinti országgal szemben a  bankrendszert 
érintő szankciós eljárás van érvényben, a  kihelyező szerv a  díjazás kifizetését 100%-ban készpénzes kifizetéssel is 
teljesítheti.

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

  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.
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