MAGYAR KÖZLÖNY

97. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. június 14., kedd

Tartalomjegyzék

205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló
humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének
támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

3896

A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt
érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.)
Korm. rendelet módosításáról

3896

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó
árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás
megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről

3898

A szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő
központi hatóságok feladatainak ellátásáról

3900

Egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról

3907

210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

A sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól

3911

211/2022. (VI. 14.) 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

3912

A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos
adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

3914

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és
tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat
módosításáról

3917

Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének,
valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat
módosításáról

3918

194/2022. (VI. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

3918

1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

Az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes
kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat
módosításáról

3919

A „Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” megnevezésű központi kezelésű
előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

3919

A Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

3919

208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelet

21/2022. (VI. 14.) OGY határozat

22/2022. (VI. 14.) OGY határozat

1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

50/2022. (VI. 14.) ME határozat

3896

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 97. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (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. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.)
Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „június 3.” szövegrész helyébe az „augusztus 31.” szöveg, valamint a „június 15.”
szövegrész helyébe a „szeptember 15.” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „június 3.” szövegrész helyébe az „augusztus 31.” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) 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. §		
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A 2022. május 25-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit a 2–3/A. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
2. §		
Az R. 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megbízatásának megszűnését követő 180 napon belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tisztség betöltésére vagy munkavégzésre
irányuló jogviszonyt, illetve a Kit. vagy a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyt
(a továbbiakban együtt: új jogviszony) létesítő
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a) politikai felsővezető nem jogosult a Ksztv. 13. § (2) és (4) bekezdése szerinti juttatásra,
b) politikai vezető nem jogosult a Kit. 210. § (5) és (7) bekezdése szerinti juttatásra, kivéve, ha a megbízatásának
megszűnését követően kormánymegbízotti megbízást kap,
c) közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár nem jogosult a lemondási időre és a felmentési időre járó
illetményre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti érintett köteles a részére kifizetett (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti juttatás összegét,
valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre járó illetményt az új jogviszony
létesítésétől számított 30 napon belül visszafizetni a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére.
(3) Az új jogviszonyban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító időt számításba kell venni.”
3. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Ha a 2. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya
megszűnését vagy megszüntetését követő 180 napon belül a 2. § (1) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít,
a) amennyiben végkielégítés illeti meg, a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése közötti
időtartamnak megfelelő összegű végkielégítésre jogosult,
b) a részére kifizetett végkielégítés összegének az a) pont szerinti időtartamra eső részén felüli összegét az új
jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére
köteles visszafizetni,
c) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét az a) pont szerinti időtartamra eső végkielégítési összegnek a Kit. 112. §
(2) bekezdése szerint megfelelő mértékű jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell venni.”
4. §		
Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § hatálya alá tartozó érintett személy köteles haladéktalanul tájékoztatni
a) a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet az új jogviszony létesítéséről,
b) az új foglalkoztató szervet arról, hogy a 2. § (1) bekezdése vagy a 3. § hatálya alá tartozik.
(2) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) ellenőrzi.
(3) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés keretében a KEHI a 2. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató szervet, gazdasági
társaságot megkeresheti és az új jogviszony létesítésével kapcsolatos iratokba betekinthet. A KEHI az ellenőrzés
érdekében – a 2. § (1) bekezdése szerinti megbízatás, valamint a 3. § szerinti korábbi kormányzati szolgálati
jogviszony megszűnését követő 365. nap végéig – kezeli az új jogviszonyt létesítő személy személyazonosító adatait
és az új jogviszony létesítésére vonatkozó adatokat.
(4) A Kttv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakon felül a végkielégítésre jogosító idő számítása szempontjából
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül a 2. § (3) bekezdése és a 3. § c) pontja alapján
megállapított, korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idő.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói
támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről
A Kormány
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. §
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
alapellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
szerinti hozzátartozói nyugellátás,
2.
árvák kiegészítő támogatása: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 261/A. §-a szerinti kiegészítő támogatás,
3.
hősi halottá nyilvánítás: a Hszt. 262. §-a alapján a hivatásos állomány elhunyt tagjának jogszabályban
meghatározott rendben történő minősítése,
4.
kiegészítő hozzátartozói támogatás: a Hszt. 261. §-a szerinti kiegészítő támogatás,
5.
kiegészítő támogatás: az árvák kiegészítő támogatása és a kiegészítő hozzátartozói támogatás,
6.
miniszter: a Hszt. 2. § 17. pontja szerinti miniszter, valamint az Országgyűlési Őrség esetében
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 129. § (1) bekezdés b) pontja alapján a házelnök,
7.
minősítő határozat: a Hszt. 257. § (3) bekezdése szerinti határozat,
8.
rendvédelmi szerv: a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti szervek,
9.
rendvédelmi szerv vezetője: a Hszt. 2. § 18. pontja szerinti országos főigazgató és a Hszt. 2. § 19. pontja szerinti
országos parancsnok,
10.
szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a hivatásos állomány tagja balesetének, betegségének
és az ezek miatt bekövetkezett halálának a szolgálatteljesítéssel való összefüggése, amelyet jogszabályban
meghatározott vizsgálat során a Hszt. 257. § (3) bekezdése szerinti minősítő határozattal kell megállapítani.

2. Az eljáró szervek
2. §

(1) A hősi halott özvegye és szülője esetében a kiegészítő hozzátartozói támogatásra való jogosultság elbírálására,
valamint a kiegészítő támogatás összegének megállapítására irányuló eljárásban – nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervként – Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: nyugdíj-megállapító szerv) jár el.
(2) A nyugdíjfolyósító szerv folyósítja a kiegészítő támogatást.

3. Az eljárás menete
3. §

(1) A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának és a hivatásos állomány volt tagjának halála esetén tájékoztatja
a hozzátartozót a kiegészítő támogatás lehetőségéről, és hivatalból megindítja a kiegészítő támogatásra
való jogosultság megállapítására irányuló eljárást. Az eljárás során a hozzátartozót nyilatkozattételre hívja fel
az alapellátás igénybevétele kapcsán. Az érintett nyilatkozata alapján az alapellátást megállapító határozatot
a rendvédelmi szerv szerzi be a nyugdíj-megállapító szervtől, illetve a nyugdíjfolyósító szervtől.
(2) A Tny. 73. § (1) bekezdése szerint megállapított nyugdíjelőleg nem keletkeztet kiegészítő támogatásra való
jogosultságot, azt kizárólag az alapellátás megállapításáról szóló döntés alapozza meg.

4. §

(1) A Hszt. 261/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatásra való jogosultság elbírálásához,
a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatás mértékének megállapításához
szükséges iratokat a rendvédelmi szerv vezetője a kézhezvételt követő nyolc napon belül megküldi a miniszter
részére. Ha a kiegészítő támogatásra való jogosultságról szóló döntéshez az iratok a miniszternél rendelkezésre
állnak, az iratokat nem kell megküldeni.
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(2) A miniszter, illetve a rendvédelmi szerv vezetője a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja hatálya alá tartozó
ügyekben dönt a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról.
(3) A miniszter a beérkezést követő – a döntési jogkörébe tartozó dokumentum esetében annak kiállítását követő –
nyolc napon belül megküldi a nyugdíj-megállapító szerv részére az 5. § szerinti iratokat.
(4) A miniszter által továbbított iratok beérkezésekor a nyugdíj-megállapító szerv hivatalból jár el
a)
a hősi halott özvegye és szülője esetében a kiegészítő hozzátartozói támogatásra való jogosultság elbírálása,
valamint
b)
a kiegészítő támogatás összegének megállapítása
iránt.
5. §

(1) A miniszter a nyugdíj-megállapító szerv részére – a támogatás típusától függően – az alábbi iratokat küldi meg:
a)
a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatásra való jogosultság és a kiegészítő
támogatás mértékének forintban történő megállapításához a hősi halottá nyilvánítás tényét igazoló
miniszteri dokumentumot,
b)
a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő támogatás mértékének forintban történő
megállapításához a határozatát a kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról,
c)
a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő támogatás mértékének forintban történő
megállapításához a rendvédelmi szerv vezetőjének határozatát a kiegészítő támogatásra való jogosultság
feltételeinek fennállásáról.
(2) A kiegészítő támogatást az alapellátás folyósításának időtartamára kell folyósítani.

6. §

(1) Az alapellátás jogalap nélküli megállapítása esetén a nyugdíj-megállapító szerv a Hszt. 261/B. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatásra való jogosultság és a támogatás visszavonásáról, a Hszt. 261/B. §
(1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a kiegészítő támogatás visszavonásáról és az alapellátásra való
jogosultság hiányáról a határozat egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíti a minisztert.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott értesítését követően – a hatáskörébe tartozó ügyben – nyolc napon
belül intézkedik a kiegészítő támogatásra való jogosultságot megállapító határozat visszavonásáról, illetve e célból
– a rendvédelmi szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyben – az alapul szolgáló hatósági döntést megküldi
a rendvédelmi szerv vezetőjének.

7. §

(1) Az alapellátás módosítása vagy újramegállapítása esetén a kiegészítő hozzátartozói támogatás összegének
módosítása, illetve újramegállapítása iránt a nyugdíj-megállapító szerv hivatalból intézkedik.
(2) Az alapellátás felfüggesztése, szüneteltetése, megszüntetése, ismételt folyósítása vagy feléledése esetén
a kiegészítő támogatás felfüggesztése, szüneteltetése, megszüntetése, ismételt folyósítása vagy feléledése iránt
a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik.
(3) Ha a kiegészítő támogatás újbóli folyósítására az alapellátás újramegállapítása, ismételt folyósítása vagy feléledése
miatt kerül sor, a kiegészítő támogatásra jogosultság fennállását megállapító, a Hszt. 261/B. § (1) bekezdése alapján
kiadott határozatot nem kell ismételten kiadni.

8. §		
A nyugdíj-megállapító szerv és a nyugdíjfolyósító szerv a kiegészítő támogatás tárgyában hozott határozatát
megküldi a miniszternek, aki szükség esetén gondoskodik annak az érintett rendvédelmi szerv részére történő
továbbításáról.
9. §		
Ha a Hszt. vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik, a nyugdíj-megállapító szerv és a nyugdíjfolyósító
szerv eljárásában a kiegészítő támogatás megállapítására, folyósítására, felfüggesztésére, szüneteltetésére,
megszüntetésére, visszafizetésére, megtérítésére és a bejelentési kötelezettségre a Tny.-nek és
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendeletnek az alapellátásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A kiegészítő támogatás fedezetével összefüggő szabályok
10. §		
A Magyar Államkincstár együttműködési megállapodásban rendezi az érintett rendvédelmi szerv szerinti
költségvetési fejezetben biztosított, a kiegészítő támogatás, valamint a kapcsolódó végrehajtási költségek
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fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat az érintett rendvédelmi szerv szerinti költségvetési fejezetet
irányító szervvel.

5. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
12. §

(1) A hivatásos állomány 2021. január 1-jén és azt követően, de az e rendelet hatálybalépését megelőzően elhunyt
tagjára tekintettel a kiegészítő támogatással kapcsolatban az e rendelet szabályai szerint kell eljárni.
(2) A hivatásos állomány 2021. január 1-jén és azt követően, de az e rendelet hatálybalépését megelőzően elhunyt
tagjának alapellátásra jogosult hozzátartozóit a rendvédelmi szerv az e rendelet hatálybalépését követő harminc
napon belül értesíti az e rendelet szerinti nyilatkozattétel lehetőségéről.
(3) Ha az eljárás megindításakor az alapellátásra való jogosultság már nem áll fenn, de 2021. január 1-jén vagy azt
követően fennállt, akkor a kiegészítő támogatást visszamenőleg meg kell állapítani, és ki kell utalni az alapellátás
fennálltának 2021. január 1-jét követő időtartamára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
a szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról
A Kormány
a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény 35. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 20–25. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26–28. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 1. és
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A GYERMEKEK JOGELLENES KÜLFÖLDRE VITELE
1. A kérelem előterjesztésére, valamint a gyermekelviteli központi hatóság feladataira vonatkozó
közös rendelkezések
1. §

(1) A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Tv.) 2. § (2) bekezdése szerinti gyermekelviteli központi hatóság (a továbbiakban: gyermekelviteli központi hatóság)
a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti jogi tanácsadás keretében tájékoztatja a kérelmezőt a gyermek visszahozatalára
irányuló eljárásról, segítséget nyújt a külföldi központi hatósághoz továbbítandó kérelem elkészítéséhez, valamint
tájékoztatást nyújt a kérelemhez csatolandó mellékletekről.
(2) A gyermekelviteli központi hatóság a kérelem előterjesztésére nemzetközileg rendszeresített nyomtatványt
közzéteszi a honlapján.

2. §		
Ha a gyermekelviteli központi hatóság a kérelmet visszautasítja, a kérelmezőt tájékoztatja, hogy kérelmével
közvetlenül annak az államnak a gyermekelviteli ügyekben illetékes bíróságához fordulhat, ahová a gyermeket
elvitték.
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3. §
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(1) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a gyermekelviteli központi hatóság a kérelem és a szükséges
mellékletek fordíttatásáról saját költségén gondoskodik. E rendelkezés alkalmazandó az eljárás során
a későbbiekben külföldre továbbítandó iratok, így különösen a kérelmezett ellenkérelmére adott válasz, bizonyítási
indítványok és jogorvoslati kérelem fordítására is.
(2) A gyermekelviteli központi hatóság a kérelmet továbbítja annak az államnak a központi hatóságához, ahova
a gyermeket elvitték.
(3) A gyermekelviteli központi hatóság a külföldi eljárásról a kérelmezőt tájékoztatja, a külföldi eljárással
összefüggésben keletkezett iratokat, így különösen a kérelmezett ellenkérelmét megküldi a kérelmezőnek.
(4) Ha a gyermek visszahozatalára irányuló eljárásban a megkeresett államban a kérelmező hitelesített írásbeli
nyilatkozata szükséges, az előtte személyesen megjelent kérelmező aláírását a gyermekelviteli központi hatóság
hitelesíti.
(5) A gyermekelviteli központi hatóság a gyermek visszahozatala tárgyában hozott határozat tartalmáról, továbbá
elutasító döntés esetén a jogorvoslati lehetőségekről a kérelmezőt a határozat megküldésével egyidejűleg
tájékoztatja.
(6) A gyermek visszahozatalának elrendelése esetén a gyermekelviteli központi hatóság elősegíti a gyermek
Magyarországra hozatalához szükséges intézkedések megtételét, így különösen az úti okmány kiállítását.

2. Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet szerinti további központi hatósági feladatok
4. §

(1) Ha az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. cikk (4) bekezdésének alkalmazása körében
a megkeresett tagállam központi hatósága vagy bírósága tájékoztatást kér arról, hogy Magyarországon történtek-e
megfelelő intézkedések a gyermek visszavitelét követő védelmének biztosítása érdekében, a gyermekelviteli
központi hatóság
a)
soron kívül eljárva megkeresi az illetékes magyar bíróságot vagy más hatóságot tájékoztatás beszerzése
céljából vagy a szükséges intézkedések megtétele iránt, és ennek eredményéről a megkeresett tagállam
központi hatóságát vagy bíróságát tájékoztatja, és
b)
tájékoztatást nyújt a vonatkozó magyar jogszabályok alapján a gyermek védelme érdekében elrendelhető
védelmi intézkedésekről.
(2) A gyermekelviteli központi hatóság a megkeresett tagállam központi hatóságának vagy bíróságának megkeresése
alapján soron kívül megteszi a Rendelet 29. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedést.

II. FEJEZET
A GYERMEKEK JOGELLENES MAGYARORSZÁGRA HOZATALA
3. A kérelem előterjesztésére, valamint a gyermekelviteli központi hatóság feladataira vonatkozó
közös rendelkezések
5. §		
Ha a kérelem nem felel meg az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Gyermekek Jogellenes
Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) 8. cikkében foglaltaknak, vagy más okból kiegészítésre szorul, a gyermekelviteli
központi hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.
6. §		
A gyermekelviteli központi hatóság a kérelem visszautasítása esetén arról tájékoztatja a kérelmezőt, hogy
kérelmével közvetlenül a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat.
7. §		
A gyermekelviteli központi hatóság az alábbi intézkedéseket teheti:
a)
ha a kérelmezett vagy a gyermek tartózkodási helye ismeretlen, tartózkodási helyük megállapítása
érdekében megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörben eljáró szervet vagy az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, valamint más hatóság közreműködését is kérheti;
b)
ha a rendelkezésre álló adatok a gyermek veszélyeztetettségére utalnak, megkeresi az illetékes
gyámhatóságot az ezzel kapcsolatos körülmények tisztázása és a szükséges intézkedések megtétele iránt;
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c)

d)

e)

ha a kérelmezett arra hivatkozik, hogy bűncselekmény áldozata, tájékoztatja a kérelmezettet az áldozatsegítő
szolgálat, továbbá az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat tevékenységéről, valamint azok
elérhetőségéről;
ha tudomására jut, hogy Magyarországon a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt bírósági eljárás
indult, a kérelemről hivatalból értesíti az eljáró magyar bíróságot az Egyezmény 16. cikkének alkalmazása
céljából; vagy
ha hivatalos tudomást szerez arról, hogy a gyermek az Egyezmény egy másik részes államában tartózkodik,
a kérelmet az Egyezmény 9. cikkében foglaltaknak megfelelően ezen állam központi hatóságához továbbítja.

8. §		
A gyermekelviteli központi hatóság a felek kérésére rendelkezésükre bocsátja a közvetítői tevékenységről szóló
2002. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti közvetítői névjegyzékből a családjogi szakterületen, a felek
választása szerinti nyelven közvetítést vállaló közvetítők listáját, és szükség esetén a közvetítés megszervezéséhez
segítséget nyújt.
9. §		
A gyermek visszavitele tárgyában eljáró bíróság megkeresésére a gyermekelviteli központi hatóság soron kívül
intézkedik az alkalmazandó külföldi jogszabályok beszerzése iránt.

4. A gyermekelviteli központi hatóság további feladatai a Rendelet alapján
10. §

(1) Ha a Rendelet 27. cikk (4) bekezdésének alkalmazása körében az eljáró bíróság a központi hatóság közreműködését
kéri, a gyermekelviteli központi hatóság soron kívül megkeresi a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam központi hatóságát, és a beszerzett információkról a bíróságot tájékoztatja.
(2) A gyermekelviteli központi hatóság a bíróság megkeresése alapján soron kívül eljárva közreműködik a Rendelet
29. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedés megtételében.

5. A végrehajtási eljárásra vonatkozó rendelkezések
11. §

(1) A gyermekelviteli központi hatóság a végrehajtási eljárásról a végrehajtásban közreműködő hatóságoktól
tájékoztatást kérhet; a végrehajtási eljárás során megtett intézkedésekről a kérelmezőnek és a megkereső állam
központi hatóságának tájékoztatást ad.
(2) A gyermekelviteli központi hatóság szükség esetén közreműködik a gyermek átadásában, illetve a szokásos
tartózkodási helye szerinti államba történő visszavitelében. Ezzel összefüggésben együttműködik az illetékes
magyar hatóságokkal és a gyermek szokásos tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti állam
Magyarországra akkreditált külképviseletével.

III. FEJEZET
A KAPCSOLATTARTÁS KÜLFÖLDÖN VALÓ BIZTOSÍTÁSA
6. A kapcsolattartás külföldön való biztosítása az Egyezmény alapján
12. §		
A kérelem benyújtására és a gyermekelviteli központi hatóság feladataira az 1–3. § rendelkezéseit a kapcsolattartási
ügyek sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell alkalmazni.

7. A kapcsolattartás biztosítása az Európai Unió másik tagállamában a Rendelet alapján
13. §

(1) A Tv. 2. § (1) bekezdése szerinti gyermekvédelmi központi hatóság (a továbbiakban: gyermekvédelmi központi
hatóság) a kérelmezőnek tájékoztatást nyújt arról, hogy a gyermekkel való kapcsolattartás biztosítása
érdekében külföldön melyik bírósághoz kell a kérelmet benyújtani, szükség szerint tájékoztatást ad a személyes
költségmentesség lehetőségéről és az elérhető külföldi ügyvédek listájáról.
(2) A gyermekvédelmi központi hatóság megkeresheti a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti másik tagállam
központi hatóságát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: megkeresett központi hatóság) vagy más
hatóságát, hogy működjön közre a kapcsolattartás önkéntes biztosításának előmozdítása érdekében.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 97. szám

3903

(3) Ha a megkeresett központi hatóság közreműködik a kapcsolattartás biztosítására irányuló eljárásban, a jogi
képviselővel nem rendelkező kérelmezőnek a gyermekvédelmi központi hatóság segítséget nyújt a kapcsolattartás
biztosítása iránti kérelem elkészítéséhez. Ha bíróság vagy más hatóság a gyermekkel való kapcsolattartásról már
hozott határozatot, akkor azt, továbbá szükség szerint a Rendelet V. melléklete szerinti igazolást a kérelmezőnek
a kérelemhez csatolni kell.
(4) A gyermekvédelmi központi hatóságon keresztül benyújtott kérelem és a szükséges iratok fordíttatásáról
a gyermekvédelmi központi hatóság saját költségén gondoskodik.
(5) A gyermekvédelmi központi hatóság a megkeresett központi hatóság megkeresése alapján intézkedik
további adatok vagy iratok beszerzése iránt, így különösen megkeresi a kapcsolattartás helyszínén végzendő
környezettanulmány beszerzése érdekében a gyámhatóságot vagy a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
(6) A gyermekvédelmi központi hatóság együttműködik a külpolitikáért felelős miniszterrel vagy más hatóságokkal,
és indokolt esetben felveszi a kapcsolatot a megkeresett tagállamban működő magyar külképviseleti hatósággal
a kapcsolattartás megszervezésében való közreműködés iránt.
(7) Ha az eljárás során gyermek védelme iránti intézkedés válik szükségessé, a gyermekvédelmi központi hatóság
a megkeresett központi hatósággal együttműködik.
(8) A gyermekvédelmi központi hatóság közreműködésével indult ügyben a gyermekvédelmi központi hatóság
a kérelmezőt az ügy állásáról rendszeresen tájékoztatja.

IV. FEJEZET
A KAPCSOLATTARTÁS BELFÖLDÖN VALÓ BIZTOSÍTÁSA
8. A kapcsolattartás belföldön való biztosítása az Egyezmény alapján
14. §		
A gyermekelviteli központi hatóság a kérelmező kérelme alapján szükség esetén megteszi a 7. § a)–b) és e) pontja,
a kérelmezett nyilatkozata alapján a 7. § c) pontja, valamint a felek kérésére a 8. § szerinti intézkedéseket.
15. §		
A kérelem gyermekelviteli központi hatóság általi visszautasítására a 6. §-ban foglaltak alkalmazandók, azzal, hogy
a gyermekelviteli központi hatóság arról tájékoztatja a kérelmezőt, hogy kérelmével közvetlenül a kapcsolattartás
biztosítása iránti eljárás lefolytatására illetékes magyar bírósághoz vagy gyámhatósághoz fordulhat.
16. §		
A gyermekelviteli központi hatóság egyéb feladatai tekintetében a 9. § és a 11. § rendelkezéseit a kapcsolattartási
ügyek sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell alkalmazni.

9. A kapcsolattartás belföldön való biztosítása a Rendelet alapján
17. §

(1) Ha a kérelem a kapcsolattartás rendezése, illetve a korábban szabályozott kapcsolattartás megváltoztatása iránti
eljárás megindításához szükséges adatokat nem tartalmazza, a gyermekvédelmi központi hatóság a kérelmezőt
felhívja a hiányok pótlására.
(2) A gyermekvédelmi központi hatóság a kérelmezőnek tájékoztatást nyújt
a)
a kapcsolattartás rendezésére, illetve korábban szabályozott kapcsolattartás megváltoztatására irányuló
kérelem esetén a gyámhatósághoz benyújtható kérelemről, és elősegíti a gyámhatósággal való kapcsolat
felvételét, illetve továbbítja a gyámhatóság részére a kérelmet és mellékleteit,
b)
a kapcsolattartás végrehajtására, illetve a korábban szabályozott kapcsolattartás megváltoztatására irányuló,
bírósághoz benyújtható kérelem esetén az illetékes bíróságról és annak elérhetőségéről.
(3) Az iratok magyar nyelvre történő fordításáról a kérelmező gondoskodik. Ha az iratok fordítása a kérelmező számára
aránytalan nehézséget okoz, a gyermekvédelmi központi hatóság fordítás helyett az iratok tartalmáról összefoglaló
tájékoztatást küldhet a gyámhatóság számára.
(4) A gyermekvédelmi központi hatóság a gyámhatóság hatáskörébe tartozó, kapcsolattartás rendezésére, illetve
korábban szabályozott kapcsolattartás megváltoztatására irányuló kérelem esetében – az adott ügy körülményeire
figyelemmel, a gyámhatóság bevonásával – a kapcsolattartás egyezség létrehozása útján történő szabályozásával
vagy megváltoztatásával megkísérli az ügy békés rendezését. A gyermekvédelmi központi hatóság a kérelemben
foglaltak alapján szükség esetén megkeresi a gyámhatóságot a gyermek védelme iránti intézkedések megtétele
iránt, figyelemmel a gyámügyi eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseire.
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(5) A gyermekvédelmi központi hatóság a gyámhatóság hatáskörébe tartozó, kapcsolattartás rendezésére, illetve
korábban szabályozott kapcsolattartás megváltoztatására irányuló kérelem esetében a kérelmezőnek a megkereső
tagállam központi hatósága útján vagy közvetlenül tájékoztatást ad az ügy állásáról, szükség esetén a gyámhatóság
vagy a gyermekjóléti szolgáltató megkeresését követően.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. Hatályba léptető rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–17. § és a 19–28. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
Ez a rendelet a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
24. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A külföldi tartózkodási hely kijelölését kérő szülő kérelmében nyilatkozik arról, hogy van-e folyamatban
a gyermek szülői felügyeletével kapcsolatos per.
(2b) Ha a gyámhivatal a (2a) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján vagy hivatalból tudomást szerez arról, hogy szülői
felügyelettel kapcsolatos per van folyamatban, a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló
kérelmet elutasítja.”
(2) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
24. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldre távozása esetén a gyámhivatal)
„d) kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból dönt a kapcsolattartás rendezéséről vagy megváltoztatásáról,
ideértve a szülők egyezségének jóváhagyását is,”

21. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
128. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Magyarországon szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermek tekintetében külföldön szokásos
tartózkodási hellyel rendelkező gyám kirendelésének szükségessége merül fel, a gyámhivatal a gyermekek és
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon, mint az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet, illetve
a 2005. évi CXL. törvénnyel kihirdetett, a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel
kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről
és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján
kijelölt gyermekvédelmi központi hatóságon keresztül tájékozódik arról, hogy a fogadó állam jogszabályai alapján
szükséges-e előzetes hozzájárulás a gyermek részére gyám kirendelésével megvalósuló, a fogadó államban történő
elhelyezéshez.”
22. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
„A szülői felelősségre vonatkozó igény érvényesítése” alcíme a következő 166/B. §-sal egészül ki:
„166/B. § (1) A gyámhivatal a bíróságtól a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 48. § (9) bekezdése,
211. § (5) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 528. § (3) bekezdése és a bírósági
polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló
2017. évi CXVIII. törvény 22/L. § (6) bekezdése alapján érkezett megkeresésre 30 napon belül elkészíti és megküldi
a véleményét.
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(2) A gyámhivatal
a) a gyermekről rendelkezésre álló gyámhatósági iratok,
b) az elvégzett vagy beszerzett környezettanulmány,
c) a család- és gyermekjóléti központtól kért tájékoztatás,
d) szükség esetén az ítélőképessége birtokában lévő gyermek meghallgatása,
e) szükség esetén a szülő vagy más személy véleményének megismerése és
f ) a szükség esetén beszerzett pedagógiai, pszichológiai és orvosi vélemények
alapján alakítja ki a véleményét.
(3) Az eljárásban a gyermek, a szülő vagy más személy véleménye, illetve a család- és gyermekjóléti központ
tájékoztatása telefonon vagy elektronikus levélben is kikérhető.
(4) A gyámhivatal a véleményében rögzíti, hogy
a) milyenek a gyermeket nevelő család körülményei, a kiskorú gyermekre nézve kellett-e gyermekvédelmi
intézkedést elrendelni,
b) a család életkörülményeiben, kapcsolatrendszerében milyen változások következtek be a szülői felelősség
tárgyában hozott külföldi határozat vagy a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelét elrendelő
határozat meghozatala óta, valamint
c) a szülői felelősség tárgyában hozott külföldi határozat vagy a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek
visszavitelét elrendelő határozat végrehajtása álláspontja szerint hogyan érintené a gyermek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődését, egészséges nevelkedését és jólétét.”
23. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
168/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Magyarországon szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermek tekintetében külföldön szokásos
tartózkodási hellyel rendelkező gyám kirendelésének szükségessége merül fel, a gyámhivatal – az (EU) 2019/1111
tanácsi rendelet 82. cikke és az Egyezmény 33. cikke alapján – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
által vezetett minisztériumon keresztül megkeresi a gyámként kirendelhető személy szokásos tartózkodási helye
szerinti fogadó állam központi hatóságát.”
(2) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
168/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal a fogadó állam előzetes hozzájárulását követően gondoskodik a gyám kirendeléséről, és ezzel
a gyermeknek a fogadó államban történő elhelyezéséről. A fogadó állam előzetes hozzájárulásának hiányában
a gyámhivatal a gyermek számára más személyt rendel ki gyámként, vagy ha ez nem lehetséges, a gyermekvédelmi
gondoskodás más formáját választva rendezi a gyermek sorsát.”
(3) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
168/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermek tekintetében Magyarországon szokásos
tartózkodási hellyel rendelkező gyám kirendelésének szükségessége merül fel, a leendő gyám lakóhelye
szerinti illetékes gyámhivatal – az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 82. cikke és az Egyezmény 33. cikke alapján –
a megkereső külföldi állam központi hatóságának megkeresése alapján, a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelős miniszter által vezetett minisztérium megkeresésére megvizsgálja, hogy a megnevezett személy
gyámként történő kinevezéséhez a hozzájárulás megadható-e. A gyámhivatal a vizsgálata alapján hozott
döntését a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon keresztül juttatja el
a megkereső külföldi központi hatóságnak.”

24. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
200. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 166/A. §-a és 168/A. §-a a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban a joghatóságról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet III. Fejezet 4. Szakasza, 56. cikke, II. és
III. melléklete és”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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(2) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
200. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„c) 128. § (6) bekezdése, 166/B. §-a és 168/A. §-a a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról,
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló,
2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
25. §		
Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 166. §-a.

13. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)
„k) a bíróság megkeresésére a szülői felelősség tárgyában hozott külföldi határozat vagy a jogellenesen
Magyarországra hozott gyermek visszavitelét elrendelő határozat végrehajtásával érintett gyermekkel kapcsolatban
elkészíti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 48. § (9) bekezdése, 211. § (5) bekezdése, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 528. § (3) bekezdése és a bírósági polgári nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/L. §
(6) bekezdése szerinti gyámhatósági véleményt,
l) kiállítja a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény 31. §
(1) bekezdése szerinti tanúsítványokat,
m) az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet
ma) 12. cikke alapján kezdeményezheti a joghatóság átadását,
mb) 13. cikke alapján elfogadhatja a joghatóságot.”
27. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja a szülői
felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény 31. § (2) és (3) bekezdése
szerinti feladatokat.”
28. §		
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 28/A. §-sal
egészül ki:
„28/A. § E rendelet
a) 9. § i) pontja a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i
4/2009/EK tanácsi rendelet,
b) 9. § k), l) és m) pontja, valamint 19/C. §-a a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i
(EU) 2019/1111 tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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14. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény
végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
8. § (1) bekezdés b) pontjában az „adatgyűjtő modulja és statisztikai modulja” szövegrész helyébe
az „adatgyűjtő modulja, statisztikai modulja és a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében a „2022. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30-áig” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának
engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 34/2009. Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni:)
„a) arra a szállítmányra, amelynek aktivitása vagy aktivitás-koncentrációja nem tartozik az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet hatálya alá;”
(2) A 34/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az értesítés külföldi kérelmező esetén írásbelinek nem minősülő elektronikus úton is közölhető.”

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében
az „NMHH elnöke)” szövegrész helyébe az „NMHH elnöke), a nukleáris létesítménnyel és a radioaktívhulladéktárolóval összefüggő építési engedélyezési eljárásokban az Országos Atomenergia Hivatal elnöke” szöveg lép.
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3. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet A) pont 1. és
2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Veszélyhelyzetre való felkészülés területén:)
„1. A lakossági sugárterhelés vonatkoztatási szintjei, az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló
sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében
(a továbbiakban: OAHr.) előírt kritériumok figyelembevételével.
2. A veszélyhelyzeti foglalkoztatási sugárterhelés vonatkoztatási szintjei az OAHr. figyelembevételével.”
(2) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 4. §-ában és 5. §
(2) bekezdésében a „vezetőjének” szövegrészek helyébe az „elnöke” szöveg lép.

4. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 13/2011. Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormányhivatal a Nemzeti Általános Exportengedély kiadásáról a (2) bekezdésben meghatározott
közzététellel egyidejűleg a döntését közli a külpolitikáért felelős miniszterrel, az iparügyekért felelős miniszterrel,
a rendészetért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőivel.”
(2) A 13/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormányhivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján és – a kérelem
tárgyától függően – az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal,
az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
vezetője véleményének ismeretében adja ki.”
(3) A 13/2011. Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók azzal
az eltéréssel, hogy a Kormányhivatal a döntését – az ügy tárgyától függően – a külpolitikáért felelős miniszter,
az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos
Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője
véleményének ismeretében adja ki.”
(4) A 13/2011. Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormányhivatal a döntését – az ügy tárgyától függően – a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért
felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adóés Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője véleményének ismeretében
adja ki.”

5. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
a)
1. § (4) bekezdés a) pontjában az „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe az „az atomenergia felügyeleti
szerv elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló rendelete (a továbbiakban: Svr. rendelet)” szöveg, a „kormányrendeletben” szövegrész
helyébe az „Svr. rendeletben” szöveg,
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b)
c)

3909

35. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet szerint” szövegrész helyébe az „Svr. rendeletet” szöveg,
35. § (5) bekezdésében az „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletnek” szövegrész helyébe az „Svr. rendeletnek” szöveg

lép.

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
368/2011. Korm. rendelet) 1. melléklet I. rész 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
[Az államháztartás központi alrendszerében
a központi költségvetés I. fejezeténél – az a)–h) alpontban meghatározott kivétellel – az Országgyűlés Hivatala és annak
főigazgatója,]
„d) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,”
(2) A 368/2011. Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„a központi költségvetés XVII. fejezeténél – a b)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Technológiai és Ipari
Minisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
160. §-a szerinti tagja,”
(3) Hatályát veszti a 368/2011. Korm. rendelet 1. melléklet 16. pont a) alpontja.

7. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: Svr.) meghatározott
természetes anyagokból készült építőanyagok és a természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó
iparágak maradékanyagait tartalmazó anyagok építési termékként épületbe történő betervezése és beépítése
esetén figyelembe kell venni az Svr.-ben az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozóan
meghatározott követelményeket.”

8. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási
helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet
ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 489/2015. Korm. rendelet) 2. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. abnormális észlelés: olyan mesterséges radionuklid detektálása, amelyet általában nem detektálnak az adott
mérési ponton, vagy az általában észlelt radionuklid mesterséges koncentrációja legalább egy nagyságrenddel
magasabb a területre jellemző értékeknél (tartománynál), vagy az adott mérőhálózat egymástól távol (legalább
10 kilométerre) eső mérési pontjain közel egyszerre kerül detektálásra, és a radionuklid eredete nem ismert;”
(2) A 489/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OKSER SZB feladatkörébe tartozik)
„b) az OKSER 3. § (5) bekezdésében meghatározott tagjainak – az OKSER keretében végrehajtandó – éves mérési
programjához iránymutatást nyújtó éves Országos Monitoring Program elfogadása, valamint a módosításának
jóváhagyása.”
(3) A 489/2015. Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az adott mérőhálózat szabályzatában és az SZB Működési Rendjében meghatározott kivizsgálási szint elérése
esetében, továbbá nukleáris veszélyhelyzet vagy abnormális észlelés esetében az adatszolgáltatást haladéktalanul
teljesíteni kell.”
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(4) A 489/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőrző és monitorozó adatszolgáltató központok az általuk gyűjtött mérési eredményeket az 5. melléklet
szerinti adattartalommal, a 7. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott gyakorisággal és az SZB által elfogadott
adatformátumban küldik meg a RISZK-be.”
(5) A 489/2015. Korm. rendelet 9. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A RISZK feladatkörébe tartozik)
„h) nukleáris veszélyhelyzetben az eseti mérések, valamint az ideiglenes mérési programok alapján nyert mérési
eredmények központi számítógépes gyűjtése, feldolgozása és adatszolgáltatás az ONER kormányzati szervei részére.”
9. §		
A 489/2015. Korm. rendelet
a)
7. § (4) bekezdésében az „az OKSER SZB” szövegrész helyébe az „a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az éves
Országos Monitoring Programot és az OKSER SZB” szöveg,
b)
8. § (6) bekezdésében a „mérési programokat” szövegrész helyébe az „Országos Monitoring Programot”
szöveg
lép.

9. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről
és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő
intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. engedélyes: az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelete szerinti, a radioaktív anyag alkalmazására
vonatkozó engedéllyel rendelkező.”

10. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 8–10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. §		
Az 1. alcím a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló,
2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv 10. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
13. §		
E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelete
a sajtótermékek terjesztésének 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. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja
szerinti közterület,
2.
sajtótermék: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
1. § 6. pontja szerinti sajtótermék, az internetes újság vagy hírportál kivételével.
(2) E rendelet alkalmazásában sajtótermék árusításának minősül az alkalmi és mozgóárusítás is.

2. §

(1) A sajtótermék árusítására jogosult, az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet tulajdonosa vagy
bérlője (a továbbiakban együtt: közterület-használó) nem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni,
ha kizárólag olyan sajtóterméket árusít vagy terjeszt, amely az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktussal,
illetve humanitárius katasztrófával, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárításával kapcsolatos
közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz.
(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni az (1) bekezdésben meghatározott tartalmú sajtótermék
közterületen történő terjesztéséhez sem.

3. §

(1) A 2. § szerinti közterület-használat nem gyakorolható
a)
a kiemelt nemzeti emlékhely területén,
b)
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) szerinti
ba)
közpark zöldterületen, közkert zöldterületen,
bb)
védelmi célú erdőterületen, rekreációs erdőterületen és egyéb erdőterületen,
bc)
különleges beépítésre nem szánt területen,
c)
a járművek forgalmát biztosító úttesten vagy a várakozásukra kijelölt területen,
d)
a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területen,
e)
lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék
vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a járdán a gyalogosok közlekedését zavaró,
biztonságát veszélyeztető, a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó,
a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon,
vagy
f)
tűzoltási felvonulási területen.
(2) A közterület-használó felelős azért, hogy a közterület közlekedésre szánt területén – a települési önkormányzat
által alkotott 2020. december 31. napján hatályos, vagy ezt követően hatályba lépett szabályozás szerint, annak
hiányában az OTÉK 41. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – biztosított legyen a zavartalan közúti
és gyalogos közlekedés. Az OTÉK 39. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat akként kell alkalmazni, hogy a járda
hasznos szélessége (gyalogossáv) 1,50 méter.

4. §		
Az e rendeletben foglaltak betartását a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.
5. §

(1) Ha a közterület-használó a közterületet a 3. §-ban foglaltak megsértésével használja, a rendőrség vele szemben
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól
500 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
(3) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
történik.
(4) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(5) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója
a)
az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
b)
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.
6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 211/2022. (VI. 14.) 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 27. 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) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) 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/K. §-sal egészül ki:
„5/K. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival
ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot
nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 101. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület
megengedett legkisebb mértéke 15%.”
2. §		
Az R. a következő 103. §-sal egészül ki:
„103. § 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 211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr95.) módosított 3. § (3) bekezdését, valamint megállapított 5/K. §-át és 2. mellékletében
foglalt táblázat 101. sorát a Módr95. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell.”

3913

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 97. szám

3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 3. § (3) bekezdésében a „99. és 100. sora” szövegrész helyébe a „99., 100. és 101. sora” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 101. sorral egészül ki:

1

101.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

A Zalmon lazacfarm
megvalósítására vonatkozó
beruházás

Zalaegerszeg külterületén
elhelyezkedő 0828/68 helyrajzi
számú és a beruházáshoz
kapcsolódó közműépítéssel
érintett ingatlanok

–

3914

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 97. szám

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelete
a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló
17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-át követően a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. A hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásának adattartalma
2/A. § A hitelesített energiamegtakarítások és azok jogosultjai nyilvántartásának adattartalma:
a) az adott hitelesítéshez rendelt egyedi azonosító számsor, amely az energetikai auditáló szervezet névjegyzéki
jelölését követően „/” jellel elválasztva tartalmazza a hitelesítés sorszámát, ezt követően „/” jellel elválasztva
a hitelesítés évét (a továbbiakban: hitelesítés azonosító számsor),
b) a jogosultat megillető energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),
c) az energiamegtakarítás jogosultjának a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 5/K. § (3) bekezdése szerinti adatai, gazdálkodó szervezet esetén cégneve,
adószáma,
d) az energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának, épületet érintő energiahatékonysági beruházás esetén
a rendeltetésszerű és teljes körű használatbavétel, egyéb energiahatékonysági beruházás esetében a tárgyi eszköz
üzembe helyezésének időpontja,
e) az energiamegtakarítás élettartama (év).”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolni kívánt hitelesített
energiamegtakarítás 2/A. § szerinti, valamint a következő a)–m) pont szerinti adatait a kötelezett fél megbízásából
az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet (a továbbiakban: hitelesítő szervezet) jelenti
be az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 15/D. § (1) bekezdése szerinti
bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe a 2/A. § szerinti adatoknak a hitelesített energiamegtakarítások
nyilvántartásába való felvezetésével egyidejűleg:
a) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezése és típusa,
b) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megkezdésének időpontja,
c) az energiahatékonysági intézkedés vagy az energiahatékonysági beruházás helyszíne, – több végső felhasználót
érintő energiahatékonysági intézkedés esetének kivételével – a végső felhasználó szervezet neve, adószáma,
természetes személy esetén neve, lakóhelye,
d) az addicionális hozzájárulást kifejtő szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,
e) ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása egyedi energetikai audittal történt, akkor
az energiamegtakarítás mértékét alátámasztó energetikai auditot készítő energetikai auditor vagy energetikai
auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma és az energetikai audit száma; ha az energiamegtakarítás
mértékének megállapítása az 1. melléklet szerinti jegyzék alapján történt, akkor az energiahatékonysági intézkedés
vagy beruházás 1. melléklet szerinti megjelölése,
f ) a hitelesítő szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma, a hitelesített, teljes beruházásra, intézkedésre
vonatkozó energiamegtakarítás mértéke,
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g) az energiamegtakarítás várható teljes élettartama (év) az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt
energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás
[a továbbiakban: 2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás] VIII. függelék 1. pontja alapján,
h) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás kötelezettségi időszakra vetített éves avulása (%, átlag),
i) korai csere esetén a cserélt berendezésnek a 2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás VIII. függelék 1. pontja alapján
meghatározott, hátralévő élettartama (év), ezen időszakra vonatkozóan a kiinduló állapothoz képest megállapított
energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),
j) az energiahatékonysági minimumkövetelményhez, ennek hiányában a kiinduló állapothoz képest megállapított
energiamegtakarítás mértéke (GJ/év), korai csere esetén ezt az értéket a cserélt berendezés hátralévő
élettartamának lejártát követő időszakra vonatkozóan kell megadni,
k) az energiamegtakarítás valamely alternatív szakpolitikai intézkedéssel való kombinálása esetén az alternatív
szakpolitikai intézkedés, adókedvezmény megjelölése, valamint az igénybe vett vissza nem térítendő állami
támogatás, adókedvezmény részaránya,
l) lakóépület energiahatékonyságát javító energiahatékonysági intézkedési vagy beruházási jelleg feltüntetése,
m) az energiahatékonysági intézkedésből vagy beruházásból elszámolható összes energiamegtakarítás mértéke (GJ/év).
(2) Nem kötelezett fél első jogosult esetén az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre
elszámolni kívánt hitelesített energiamegtakarítás 2/A. § szerinti, valamint az (1) bekezdés a)–m) pontja szerinti
adatait a kötelezett fél megbízásából a nem kötelezett fél első jogosult jelenti be az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése
szerinti bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe a hitelesített energiamegtakarítás jogosultjának személyében
bekövetkező változás MEKH tv. 5/K. § (2) bekezdése szerinti bejelentésével egyidejűleg.
(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerint bejelentett, a kötelezett fél nevén szereplő energiamegtakarítást
a kötelezett fél számára lehető legkedvezőbb módon számolja el az adott évi kötelezettség teljesítésére vonatkozó
bejelentési határidő lejártakor.
(4) A kötelezett fél dönthet akként, hogy a bejelentés részeként az adott évre vonatkozóan saját maga határozza
meg az (1) és (2) bekezdés szerint bejelentett, saját nevén szereplő energiamegtakarítások elszámolási sorrendjét
az EKR adatgyűjtő rendszer útján. Az elszámolási sorrend egyéni meghatározására kizárólag a kötelezettséggel
érintett év december 1-től a kötelezettséggel érintett évre vonatkozó elszámolási határidő lejártáig és csak
akkor van lehetőség, ha az egyénileg sorrendbe rendezett megtakarítások mértéke eléri az adott évre vonatkozó
kötelezettség mértékét.”
3. §		
Az R. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A kötelezett fél az Ehat. 15/B. § (1) bekezdése szerinti együttes teljesítésről szóló döntését a Hivatal által
rendszeresített általános elektronikus űrlapon jelenti be az együttes teljesítésben részt vevő további kötelezett
fél megjelölésével, valamint az együttes teljesítésben részt vevő kötelezett felek közös meghatalmazottjának
(a továbbiakban: közös meghatalmazott) megjelölésével.
(2) Együttes teljesítés esetén az abban részt vevő egyes kötelezett felek a 3. § (1) és (2) bekezdése szerint bejelentett,
saját nevükön szereplő energiamegtakarítások közül jelölik ki az együttes teljesítés keretében adott évben
elszámolni kívánt energiamegtakarításokat. Az energiamegtakarítások kijelölése az EKR adatgyűjtő rendszerben
az együttes teljesítés céljára létrehozott számlára (a továbbiakban: együttes számla) történő átvezetéssel történik.
Az együttes számlát a közös meghatalmazott kezeli.
(3) Együttes teljesítés esetén kizárólag a kötelezett fél által az együttes számlára átvezetett energiamegtakarítások
minősülnek az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése alapján bejelentett energiamegtakarításnak. A Hivatal az együttes
számlára át nem vezetett energiamegtakarítást az elszámolás során nem veszi figyelembe, és ahhoz nem társul
az adott évre előírt kötelezettség teljesítésén felüli energiamegtakarításhoz tartozó, élettartam lejártától függetlenül
a következő évre vonatkozó egyszeres vagy többszörös elszámolhatósági kedvezmény.
(4) Az együttes számlán szereplő energiamegtakarítást a Hivatal a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
számolja el. Ezen elszámolási mód helyett a közös meghatalmazott megjelölheti az együttes számlán szereplő
energiamegtakarítások kívánt elszámolási sorrendjét a 3. § (4) bekezdésében foglalt szabályok szerint.
(5) Az adott évi együttes kötelezettség teljesítésén felüli energiamegtakarítást a Hivatal az elszámolást követően
átvezeti a következő évi együttes számlára.
(6) Az együttes teljesítésben részt vevő kötelezett fél a Hivatal által rendszeresített általános elektronikus űrlapon
nyilatkozhat akként, hogy meghatározott év tekintetében nem kíván a már bejelentett együttes teljesítésben
részt venni. Ebben az esetben az együttesen teljesítendő kötelezettség mértéke a kilépő kötelezett fél adott évi
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kötelezettségének mértékével lecsökken, és a kilépő kötelezett fél által az együttes számlára korábban átvezetett
energiamegtakarítást a közös meghatalmazott visszavezeti a kilépő kötelezett fél számlájára.
(7) Az együttes számla megszűnik, ha az együttes teljesítők száma egy kötelezett félre csökken. A kötelezett fél által
az együttes számlára korábban átvezetett energiamegtakarítást a közös meghatalmazott visszavezeti a kötelezett fél
számlájára.”
4. §		
Az R. a következő 7. és 8. §-sal egészül ki:
„7. § Az EKR_Bevallás űrlap kitöltésével és beküldésével 2022. június 30-ig bejelentett hitelesített
energiamegtakarítások adatainak Hivatal általi elfogadásához szükséges a hitelesítő szervezet szükség szerinti
javítása és jóváhagyása. A javítás lehetősége és a jóváhagyás nem terjed ki a jogosult személyére vonatkozó
adatokra, valamint a jogosultat megillető energiamegtakarítás mértékére. A hitelesítő szervezet a javítást és
jóváhagyást az EKR adatgyűjtő rendszer útján teljesíti.
8. § Az EKR_Bevallás űrlap kitöltésével és beküldésével 2022. június 30-ig be nem jelentett, elszámolni kívánt,
e dátumot megelőzően hitelesített energiamegtakarítás adatait a kötelezett fél megkeresése esetén jelenti
be a hitelesítő szervezet az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe,
a kötelezett fél megbízásából.”
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 21/2022. (VI. 14.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Fenntartható fejlődés bizottságába
Herczeg Zsolt (Fidesz) helyett
Zsigó Róbertet (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Zsigó Róbert (Fidesz) helyett
Herczeg Tamást (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Herczeg Tamás (Fidesz) helyett
Herczeg Zsoltot (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
3. Az OGY határozat 4. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Zsigó Róbert (Fidesz) helyett
Herczeg Tamást (Fidesz)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
4. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Tiba István s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 22/2022. (VI. 14.) OGY határozata
az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek
megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló
9/2022. (V. 2.) OGY határozat a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
Móring József Attila (KDNP) helyett
Mihálffy Bélát (KDNP)
az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Tiba István s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 14-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 194/2022. (VI. 14.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a klinikai pszichológia területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint az alkotói szabadság
megvédése és az ifjúság nevelése iránt kivételesen elhivatott és nagy hatású tevékenysége elismeréseként
dr. Jordan B. Peterson író, klinikai pszichológus, a Torontói Egyetem professor emeritusa részére
a MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. június 9.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. június 9.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03490-2/2022.
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A Kormány 1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozata
az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló
1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról
Az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.)
Korm. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. engedélyezi a NATO állam- és kormányfői testületének 2022. február 25-i nyilatkozatában megerősített
döntéseire tekintettel a NATO reagáló erők Magyarország területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását,
illetve Magyarországra történő települését;
2. az Ukrajnába történő áthaladás esetét kivéve engedélyezi a szövetséges fegyveres erőknek az 1. pont alá nem
tartozó, a NATO döntésén alapuló, Magyarország területén szárazföldi és légi úton történő áthaladását, valamint
szükség szerint Magyarországra történő települését, ideértve a gyakorlatokon és kiképzési feladatokon történő
részvételt is;”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozata
a „Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” megnevezésű központi kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás
nélküli túllépésének engedélyezéséről
A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
30. § (2) bekezdése alapján, a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 3. pont 132. sorában biztosított jogkörében
eljárva jóváhagyja a Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) központi kezelésű előirányzat terhére biztosított
támogatások finanszírozása céljából a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) alcím legfeljebb
6 610 039 066 forint összeggel történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 50/2022. (VI. 14.) ME határozata
a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a közlekedésért felelős miniszter javaslatára
Veréb Tamást a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjévé
– 2022. június 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra –
ismételten kinevezem.
		

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.

