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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló  
109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi 
közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: Inyvhr.) 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl az  elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-
másolaton az e-hiteles tulajdoni lap másolat megnevezés szerepel.”

2. §  Az Inyvhr. 116. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

3. § (1) Hatályát veszti az Inyvhr.
a) 4/A. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja,
b) 4/A. § (3) bekezdése,
c) 111. §-a,
d) 112/C. § (6) bekezdésében a „nem” szövegrész.

 (2) Hatályukat vesztik az Inyvhr. 112/C. § (8) bekezdésében a „nem” szövegrészek.

4. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló  
44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet 7. § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés a) és i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 33. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői 
feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés b), e), f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A földmérő igazolványról, az  ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a  földmérési szakfelügyelői 
feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 8. § (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 12.  § (4)  bekezdésében, 17.  § (2), (4) és (5)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdés 

a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 16. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 30/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló  
8/2018. (VI. 29.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) 
AM rendelet (a továbbiakban: AMr.)
a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyehatárt” szövegrész helyébe a „vármegyehatárt” szöveg,
b) 26. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
c) 49. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 4. mellékletében a „megyehatár” szövegrészek helyébe a „vármegyehatár” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti az AMr.
a) 1. melléklet 4. pont e) alpontjában az „és” szövegrész,
b) 1. melléklet 4. pont f ) alpontja.

3. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

A gazdaságfejlesztési miniszter 24/2022. (XII. 29.) GFM rendelete
az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek 
felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről 
szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az M5, az  M6, az  M8 és az  M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett 
az  államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 
9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet 1. §-ában a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg lép.

2. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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A gazdaságfejlesztési miniszter 25/2022. (XII. 29.) GFM rendelete
a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló 10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló 10/2022. (IV. 29.) 
NVTNM rendelet.

2. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

A honvédelmi miniszter 30/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 31/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi 
követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédségre, illetve a  katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi 
követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet
a) 2.  § 11.  pontjában az  „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 42.  § (2)  bekezdése” 
szövegrész helyébe az  „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény  
(a továbbiakban: Hvt.) 53. § (3) bekezdése” szöveg,
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b) 2. § 16. pontjában az „ügykezelő, közalkalmazott” szövegrész helyébe az „ügykezelő” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdésében és 5.  § (2)  bekezdésében a  „Hvt. 52.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe  

a „Hvt. 18. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 32/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (2)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 2.  § a)  pontjában  
az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvényben” szövegrész helyébe az „a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi  
CXL. törvényben” szöveg lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 33/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 4. és 34. pontjában és a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló  
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
a) 2.  § (1a)  bekezdésében a  „Hvt. 79/C.  §-ában” szövegrész helyébe az  „a honvédelemről és a  Magyar 

Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-ában” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja” szövegrész 
helyébe az „a Hvt. 3. § 14. pontja” szöveg,

c) 18.  § (7)  bekezdésében az „a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 217.  § (3)  bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 344. § (2)–(4) bekezdésében” 
szöveg,
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d) 40.  § (1)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési 
intézmény” szövegrész helyébe a „miniszter által az állam nevében alapított, a miniszter fenntartói irányítása 
alá tartozó, a  Hvt. 3.  § 14.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző 
intézmény” szöveg,

e) 42. § (1) bekezdésében a „80. § 14. pontja” szövegrész helyébe a „3. § 15. pontja” szöveg
lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 34/2022. (XII. 29.) HM rendelete
az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában és a  honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő 
5. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Hvt.) 3.  § 14.  pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, a  Hvt. 3.  § 14.  pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő 
szakképző intézmény,”

2. §  Az R. 33/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  33/C.  §-ban foglalt módszer szerint megállapított időarányos ruházati költségtérítésre jogosult 
az a honvédelmi alkalmazott,
a) akinek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a tárgyév során kezdődik,
b) akinek a határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a határozott idő lejártával a tárgyév közben szűnik 
meg,
c) akinek jogviszonya a tárgyév közben
ca) a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a  továbbiakban: Haj. tv.) 16.  § 
(16) bekezdése, 21. § (2) bekezdés a)–c) és f )–h) pontja alapján, vagy
cb) nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt felmentéssel
szűnik meg, vagy
d) aki a  tárgyéven belül harminc napnál hosszabb időt tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve, ha azt 
a (4) bekezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.
(3) Ha a Haj. tv. hatálya alá tartozó munkáltatók közötti áthelyezést követően a honvédelmi alkalmazott továbbra is 
e rendelet hatálya alá tartozik, esetében az időarányosítás nem alkalmazható.”

3. §  Az R. 33/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33/C.  § Az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megállapításánál a  tárgyév minden egyes olyan 
hónapja a ruházati költségtérítés teljes összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek legalább egy napján
a) a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennáll, kivéve a  33/B.  § (2)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti 
felmentéssel, továbbá a lemondással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés időszakát, és
b) a honvédelmi alkalmazott nincs a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.”
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4. §  Az R.
  1. 1.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában a „honvédelmi alkalmazottnak vagy a  honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott 

közalkalmazottnak (a továbbiakban: közalkalmazott)” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottnak” szöveg,
  2. 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában a  „honvédelmi alkalmazott, a  közalkalmazott, vagy” szövegrész helyébe 

a „honvédelmi alkalmazott vagy” szöveg,
  3. 1.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában a  „honvédelmi alkalmazott, a  közalkalmazott” szövegrész helyébe 

a „honvédelmi alkalmazott” szöveg,
  4. 1. § (1a) bekezdésében a „közalkalmazottakra” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottakra” szöveg,
  5. 1.  § (2)  bekezdésében, 8.  §-ában, 11.  § (1)  bekezdésében, 33/A.  §-ában, 33/B.  § (1)  bekezdésében, 33/B.  § 

(4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 33/B.  § (5) és (6)  bekezdésében, 33/D.  § (1) és (2)  bekezdésében 
a „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott” szöveg,

  6. 5. § (1) bekezdésében a „honvéd, a honvédelmi alkalmazott, valamint a közalkalmazott” szövegrész helyébe 
a „honvéd és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

  7. 9.  §-ában és 16.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” 
szövegrészek helyébe a „honvédelmi alkalmazott” szöveg,

  8. 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében és 16.  § (3)  bekezdésében az „önkéntes tartalékos katona, 
a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott” szövegrész helyébe az  „önkéntes tartalékos katona és 
a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

  9. 16. § (2) bekezdésében a „honvédelmi alkalmazotti, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti” szövegrész 
helyébe a „honvédelmi alkalmazotti vagy kormányzati szolgálati” szöveg,

10. 16.  § (8)  bekezdésében a „szolgálati viszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony vagy a  közalkalmazotti” 
szövegrész helyébe a „szolgálati viszony vagy a honvédelmi alkalmazotti” szöveg,

11. 16.  § (10)  bekezdésében a  „vagy a  honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott honvédelmi alkalmazotti, 
közalkalmazotti jogviszonya a  33/B.  § (2)  bekezdés c)  pont ca) vagy cb)  alpontja” szövegrész helyébe a „vagy 
a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja” szöveg,

12. 17.  § nyitó szövegrészében az „állomány tagja, a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott” szövegrész 
helyébe az „állomány tagja és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

13. 18.  § (1)  bekezdésében a  „honvéd, a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott” szövegrész helyébe 
a „honvéd és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

14. 18. § (2) bekezdésében az „a honvéd altiszt-jelölt, a honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott” szövegrész 
helyébe az „a honvéd altiszt-jelölt és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

15. 25.  § (1)  bekezdésében az „a honvéd, a  honvédelmi alkalmazott és a  közalkalmazott” szövegrész helyébe  
az „a honvéd és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

16. 26.  §-ában, 27.  § (1)  bekezdésében és 34/B.  §-ában az  „A honvéd, a  honvédelmi alkalmazott és 
a közalkalmazott” szövegrész helyébe az „A honvéd és a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

17. 28.  §-ában a  „honvéd, honvédelmi alkalmazott és közalkalmazott” szövegrész helyébe a  „honvéd és 
honvédelmi alkalmazott” szöveg,

18. 32/A.  § nyitó szövegrészében az „a honvédelmi alkalmazottak és a  közalkalmazottak” szövegrész helyébe  
az „a honvédelmi alkalmazottak” szöveg,

19. 32/A.  § a)  pontjában az „az állomány tagja, a  honvédelmi alkalmazott vagy a  közalkalmazott” szövegrész 
helyébe az „az állomány tagja vagy a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

20. 33.  § (1)  bekezdésében az  „az a  honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott” szövegrész helyébe  
az „az a honvédelmi alkalmazott” szöveg,

21. VI/A. Fejezet címében a  „HONVÉDeLMI ALKALMAZOTTAK, KÖZALKALMAZOTTAK” szövegrész helyébe 
a „HONVÉDeLMI ALKALMAZOTTAK” szöveg,

22. 33/D. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottól” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottól” szöveg
lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 35/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet 1.  §-ában az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 14.  pontja” 
szövegrész helyébe az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3.  § 15.  pontja” 
szöveg lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 36/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi 
alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 29.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott 
fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3.  § 14.  pontja 
szerinti szervezet,”

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 37/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 
14/2021. (VII. 16.) HM rendelet módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló  
14/2021. (VII. 16.) HM rendelet 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § 13.  pontja” 
szövegrész helyébe az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3.  § 14.  pontja” 
szöveg lép.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 38/2022. (XII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló  
26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés 
a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 26/2021. (XII. 17.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A HKR rendeltetése a honvédelmi ágazatot érintő katasztrófa, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett 
személyi állomány és vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli 
felszámolása, valamint a Kormány döntése, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, a Katasztrófavédelmi 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a  továbbiakban: KKB) vagy a  KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja 
(a  továbbiakban: KKB NVK), valamint a  védelmi és biztonsági igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés 
a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.”

2. §  Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  KKB NVK-ba delegált ágazati szakértői feladatok ellátására a  HM védelmi igazgatási feladatokért és 
válságkezelésért, valamint a  HM katasztrófavédelmi tevékenységének koordinációjáért felelős önálló szervezeti 
egységéből kijelölt személy kerülhet vezénylésre.”

3. §  Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervétől, a  KKB-tól, a  KKB NVK-tól, valamint annak működése 
eléréséig a hivatásos katasztrófavédelmi szervtől, a védelmi igazgatás területi szerveitől vagy a kormányügyelettől 
érkező, a  katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés, illetve a  honvédségi 
közreműködés várható szükségességére vonatkozó riasztás esetén a  HM Ügyelet (a  továbbiakban: HM Ü) 
haladéktalanul értesíti a  HM VPVFÁT-ot, az  ügyeletes HM-beli felsővezetőt, a  HM HOT vezető helyettest, továbbá 
tájékoztatja az MH Központi Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ).”



11244	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	221.	szám	

4. §  Az R. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából való kirendelésének általános rendje szerint 
a  katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű irányító szerv, illetve a  védelmi igazgatás területi szerve 
a  honvédségi közreműködésre vonatkozó kérését a  védelmi és biztonsági igazgatás központi szervéhez,  
a  KKB-hez vagy a  KKB NVK-hoz terjeszti fel. A  KKB vagy a  KKB NVK az  igényeket továbbítja a  HM Ü részére.  
Ha a KKB vagy a KKB NVK nem kerül összehívásra, továbbá aktivizálásra, a honvédségi közreműködésre vonatkozó 
kérést közvetlenül vagy a kormányügyelet útján kell a HM Ü részére megküldeni.
(2) A  HM Ü a  beérkezett honvédségi közreműködésre vonatkozó kérésről haladéktalanul értesíti a  HM VPVFÁT-ot, 
az ügyeletes HM-beli felsővezetőt, a HM HOT vezető helyettest és az MH KÜ-t.”

5. § (1) Az R. 25. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM HOÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában)
„g) évente a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) előzetes egyetértésével kiadandó körlevélben 
meghatározza a HKR következő évi működésének, valamint fejlesztésének fő irányait, és”

 (2) Az R. 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában)
„b) az  (1)  bekezdés g)  pontjára figyelemmel szükség szerint belső rendelkezés kiadásával hozzájárul  
a HKR működése, valamint fejlesztése fő irányainak meghatározásához,”

6. §  Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM védelmi igazgatási feladatokért és válságkezelésért, valamint a HM katasztrófavédelmi tevékenységének 
koordinációjáért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában
a) felelős a  Kat. 82.  § (3)  bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai előkészítéséért  
– a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával –,
b) előkészíti a HKR szervezeti és működési szabályzatát,
c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a  HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó irányelveket, 
a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,
d) végzi a  HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai 
koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint  
az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,
e) meghatározott szakállományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja  
a HM HOT aktivizálhatóságát és annak működését,
f ) tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,
g) koordinálja a  KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a  HM-et a  katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
h) végzi a  katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs 
feladatait,
i) koordinálja a  HM VPVFÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási és honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi 
feladatokat,
j) biztosítja a HM HOT és a katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés HM-en belüli feladatait 
végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket,
k) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
l) a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel együttműködve részt vesz a védelmi igazgatás területi szerveinek elnökei 
részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,
m) javaslatot tesz a  HM VPVFÁT részére a  központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai 
kapcsolattartás rendjére.”

7. §  Az R.
a) 1.  §-ában az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 80.  § 13.  pontja” szövegrész helyébe  
az „a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 3.  § 
14. pontja” szöveg,
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b) 6.  §-ában az  „A HM honvédelmi államtitkára (a  továbbiakban: HM HOÁT)” szövegrész helyébe  
az „A HM védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár (a  továbbiakban: HM VPVFÁT)” 
szöveg,

c) 7. § a) pontjában a „Hvt. 37. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hvt. 60. § (3) bekezdése” szöveg,
d) 8.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a), b) és c)  pontjában, 9.  § (1)  bekezdésében, 18.  §-ában, 20.  § 

(2)–(4)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 25.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 29.  § 
(1) bekezdésében és 30. § (1) bekezdésében a „HOÁT” szövegrész helyébe a „VPVFÁT” szöveg,

e) 23. §-ában a „Hvt. 37. § (3a) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Hvt. 60. § (3) bekezdésében” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R.
a) 27. § (2) bekezdése,
b) 34. §-a.

9. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 39/2022. (XII. 29.) HM rendelete
egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18. és 39.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet 1.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép.
(E rendelet alkalmazásában)
„c) honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3.  § 14.  pontja 
szerint ekként meghatározott fogalom,”

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A kultúráért és innovációért felelős miniszter 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelete
a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség 
Díj adományozásáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési 
Minőség Díj

1. §  A  kultúráért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) Minősített Közösségi Színtér Címet, Minősített 
Közművelődési Intézmény Címet (a  továbbiakban együtt: Cím) adományoz azoknak a  közösségi színtereknek és 
közművelődési intézményeknek (a  továbbiakban együtt: közművelődési szervezetek), valamint Közművelődési 
Minőség Díjat (a  továbbiakban: Díj) adományoz azoknak a  közművelődési intézményeknek (a  továbbiakban: 
intézmény), amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt értek el.

2. § (1) A Címet pályázat útján nyerhetik el a közművelődési szervezetek. A Díjat pályázat útján nyerhetik el az intézmények. 
A részletes pályázati kiírást a miniszter hagyja jóvá.

 (2) A részletes pályázati kiírást a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján tárgyév 
március 1-jéig közzé kell tenni.

3. § (1) A  Címet azok a  közművelődési szervezetek nyerhetik el, amelyek megfelelnek az  évenként közzétett pályázati 
kiírásban foglalt követelményeknek.

 (2) A  Díjat  évente két intézmény nyerheti el. A  Díjra azok az  intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek 
Minősített Közművelődési Intézmény Címmel, és megfelelnek az  évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt 
követelményeknek.

2. A Cím és Díj odaítélése, átadása

4. § (1) A  pályázó közművelődési szervezet a  pályázat közzétételét követő harminc napon belül jelentkezési lap 
benyújtásával jelentkezhet a pályázatra.

 (2) A pályázat teljes dokumentációját tárgyév május 31-ig kell benyújtani.
 (3) Az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezet (a továbbiakban: országos szervezet) 

az  értékelésre felkért szakértők bevonásával helyszíni szemlét tart a  pályázat értékelése keretében. Az  országos 
szervezet a helyszíni szemle megkezdése előtt 10 nappal értesíti a szemlével érintett közművelődési szervezetet.

 (4) A 6. § szerinti szakmai minősítő testület – az értékelésre felkért szakértők szakmai szempontok alapján összeállított 
véleményét figyelembe véve – tárgyév szeptember 30-ig javaslatot tesz a  miniszternek a  Cím viselésére jogosult 
közművelődési szervezetekre és a Díj viselésére jogosult intézményekre.

 (5) A miniszter a szakmai minősítő testület javaslata alapján dönt a Cím és a Díj odaítéléséről.
 (6) A Címet elnyert közművelődési szervezet miniszter által adományozott díszoklevelet, valamint egy kifüggeszthető 

táblát kap, és pénzjutalomban részesül. A  tábla a  közművelődési szervezet nevét, a „Minősített Közművelődési 
Intézmény” vagy a „Minősített Közösségi Színtér” feliratot és az  átadás  évét tartalmazza. A  Cím viselésére öt  évig 
jogosult a közművelődési szervezet, ennek eltelte után ismét pályázatot nyújthat be.

 (7) A  Díjat elnyert intézmény miniszter által adományozott díszoklevelet, valamint egy kifüggeszthető táblát 
kap, és pénzjutalomban részesül. A  tábla az  intézmény nevét, a „Közművelődési Minőség Díj” feliratot és a  Díj 
átadásának  évét tartalmazza. A  Díjban részesült intézmény az  elismerést az  adományozás  évének feltüntetésével 
használhatja.

5. § (1) A Címet és a Díjat a miniszter adja át a magyar kultúra napja alkalmából.
 (2) A díjazottak névsorát a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
 (3) A  Címmel és a  Díjjal járó pénzjutalom összegét a  miniszter a  pályázati kiírásban határozza meg, fedezetét 

a minisztérium biztosítja.
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3. A szakmai minősítő testület, az országos szervezet tevékenysége, a minősítési eljárásban 
szakértőként való közreműködés feltételei

6. § (1) A  három főből álló szakmai minősítő testületet az  országos szervezet hozza létre. A  szakmai minősítő testület 
tagjai a  8.  §-ban foglalt feltételeknek megfelelő szakértők. A  tagok megbízása öt  évre szól. A  tagok maguk közül 
a megbízatás időtartamára elnököt választanak.

 (2) A szakmai minősítő testület tagja szakértőként nem vehet részt a pályázatok értékelésében.

7. § (1) Az  országos szervezet ellátja a  Cím és a  Díj adományozásával kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, 
lebonyolítási és nyilvántartási feladatokat, valamint kidolgozza a  közművelődés minőségbiztosítási pályázati 
rendszerét, és gondoskodik annak folyamatos fejlesztéséről.

 (2) Az  országos szervezet tevékenysége körében előkészíti a  2.  § (1)  bekezdése szerinti pályázati felhívást, szöveges 
szakmai értékelést ad a  beküldött pályázatokról, megvalósítja a  4.  § (3)  bekezdése szerinti helyszíni szemlét, 
valamint meghatározza az önértékelés szempontrendszerét, és azt a honlapján közzéteszi.

 (3) Az országos szervezet az e rendeletben foglalt feladatait a miniszter által jóváhagyott közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint látja el.

8. §  e rendelet szerinti szakértői tevékenységet az végezhet, aki
a) a  közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló miniszteri rendelet alapján szakfelügyeleti 

munka végzésére jogosult kulturális szakértő, és
b) elvégezte a  közművelődés minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszerével kapcsolatos, kulturális szakemberek 

szervezett képzési rendszerében akkreditált továbbképzési tanfolyamot.

4. Záró rendelkezések

9. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról 
szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 12/2022. (XII. 29.) KIM rendelete
a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100.  § 
(5) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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az 5. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
36.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet módosítása

1. §  A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 47.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

3. §  A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 2. § (3) bekezdés c) és e) pontjában, valamint 7. § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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4. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges 
képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása

4. §  A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési 
feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet Mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

5. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 
módosítása

5. §  A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet
a) 2. melléklet I. Fejezetében a „megyében/országban” szövegrész helyébe a „vármegyében/országban” szöveg, 

a „megye/ország” szövegrész helyébe a „vármegye/ország” szöveg, a „megye neve/kódja” szövegrész helyébe 
a „vármegye neve/kódja” szöveg,

b) 2. melléklet I. Fejezetében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

6. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása

6. §  A tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 
8/2013. (I. 30.) eMMI rendelet
a) 3.  melléklet III.  pont 1.  alpont 4.2.1.  pontjában, 3.  melléklet IV.  pont 1.  alpont 4.2.1. pontjában, 3.  melléklet 

V.  pont 1.  alpont 4.2.1.  pontjában és 7.  melléklet 28.  pont 7.1.  alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 3.  melléklet VII.  pont 1.  alpont 4.2.1.  pontjában és 7.  melléklet 22.  pont 7.1.  alpontjában a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

7. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 
módosítása

7. §  A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) eMMI rendelet
a) 1.  § (1)–(3)  bekezdésében, 3.  § 11.  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (1)  bekezdés 6. 

és 20.  pontjában, 4.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés b) és g)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  §  
(2)–(5) bekezdésében, 8. § (1)–(3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 1.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében és 9.  §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés 9. pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg
lép.

8. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges 
szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosítása

8. §  A múzeum, valamint az  országos szakkönyvtár és a  megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai 
mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) eMMI rendelet
a) 3. § (1)–(3) bekezdésében, 2. melléklet címében, 2. melléklet I. pont 21–28. alpontjában, 2. melléklet II. pont 

9. alpontjában, 2. melléklet V. pont 1. és 5. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet I. pont 14. alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2. melléklet I. pont 25. alpontjában, 2. melléklet II. pont 9. alpontjában a „száma/megye” szövegrész helyébe 

a „száma/vármegye” szöveg,
d) 2. melléklet I. pont 26. alpontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
e) 2. melléklet I. pont 28. alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.
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9. A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai 
követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosítása

9. §  A közlevéltárak és a  nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 
27/2015. (V. 27.) eMMI rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
lép.

10. A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet 
szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítása

10. §  A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó 
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) eMMI rendelet 4.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

11. A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

11. §  A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) eMMI rendelet 1. §-ában a „megyei” szövegrészek 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

12. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, 
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosítása

12. §  A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) 
eMMI rendelet
a) 7. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

13. Egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről 
szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosítása

13. §  Az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló  
48/2020. (XII. 23.) eMMI rendelet [a továbbiakban: 48/2020. (XII. 23.) eMMI rendelet] 1.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

14. §  A 48/2020. (XII. 23.) eMMI rendelet 1.  §-ában, 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 2.  § (2)  bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

15. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter
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1. melléklet a 12/2022. (XII. 29.) KIM rendelethez
„1. melléklet a 48/2020. (XII. 23.) eMMI rendelethez

A regionális könyvtárak és illetékességi területük

A B

1. Regionális könyvtár Regionális illetékességi terület

2.

Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata 
által fenntartott vármegyei hatókörű városi 
könyvtár

Budapest kerületi önkormányzatai által fenntartott 
települési nyilvános könyvtárak

3. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4. Hajdú-Bihar vármegye

5. Heves vármegye

6. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

7. Nógrád vármegye

8. Pest vármegye

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

10.

Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által 
fenntartott vármegyei hatókörű városi könyvtár 

Fejér vármegye

11. Győr-Moson-Sopron vármegye

12. Komárom-esztergom vármegye

13. Vas vármegye

14. Veszprém vármegye

15. Zala vármegye

16.

Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata 
által fenntartott vármegyei hatókörű városi 
könyvtár

Bács-Kiskun vármegye

17. Baranya vármegye

18. Békés vármegye

19. Csongrád-Csanád vármegye

20. Somogy vármegye

21. Tolna vármegye
”
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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.

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 354/2022. (XII. 29.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján

– a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –

dr. Harmati Zsolt nemzetbiztonsági ezredest és
dr. Zseli Miklós nemzetbiztonsági ezredest

2023. január 1-jei hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. december 20.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. december 21.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

KeH ügyszám: KeH/8111-2/2022.


	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
	az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesz

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
	az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 
44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
	az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
	a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 30/2022. (XII. 29.) MvM rendelete
	az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 
8/2018. (VI. 29.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A gazdaságfejlesztési miniszter 24/2022. (XII. 29.) GFM rendelete
	az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet mó

	A gazdaságfejlesztési miniszter 25/2022. (XII. 29.) GFM rendelete
	a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló 10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

	A honvédelmi miniszter 30/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

	A honvédelmi miniszter 31/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 32/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 33/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 34/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 35/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 36/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 37/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2021. (VII. 16.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 38/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 
26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 39/2022. (XII. 29.) HM rendelete
	egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosításáról

	A kultúráért és innovációért felelős miniszter 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelete
	a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

	A kultúráért és innovációért felelős miniszter 12/2022. (XII. 29.) KIM rendelete
	a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A köztársasági elnök 354/2022. (XII. 29.) KE határozata
	dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
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