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Kormányrendeletek

A Kormány 327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) E rendelet hatálya kiterjed gazdálkodó szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Eximbank általi megszerzésére.”
2. §		
A Korm. rendelet
a)
2. §-ában az „Eximbank – az 1. § (1b)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szövegrész helyébe
az „Eximbank az 1. § (1c) bekezdésben meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá
– az 1. § (1b), valamint (2)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szöveg,
b)
3. § a) pontjában a „hitelek és pénzkölcsönök” szövegrész helyébe a „hitelek és pénzkölcsönök, továbbá az 1. §
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdésében a „követelésvásárlások” szövegrész helyébe a „követelésvásárlások, az 1. §
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdésében a „szerződéskötés napján” szövegrész helyébe a „szerződéskötés, az 1. § (1c) bekezdése
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a jegyzés napján” szöveg,
e)
10. §-ában
ea)
a „szerződés kamatkiegyenlítésénél” szövegrész helyébe a „szerződés, valamint az 1. §
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésénél” szöveg,
eb)
a „szerződés kamatkiegyenlítésére” szövegrész helyébe a „szerződés, valamint az 1. § (1c) bekezdése
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésére” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2022. (IX. 1.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2022. évi előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás

119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás

103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

7 300,0
649,3
13 106,2
772,5
245 370,0

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás

221,8

Védőnői ellátás (méhnyakrákszűréssel)

24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat
2.

2 317,1

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

96,3
27 250,0

Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás

42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás

39 379,2

3.

Fogászati ellátás összesen

4.

Otthoni szakápolás

81 873,3
6 480,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás összesen

9 970,2

6.

Művesekezelés

27 771,1
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Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása

3 911,3
55,0
1 250,0
20,0
594 792,1
3 830,1
26 987,3
320,8

7.

Célelőirányzatok összesen

631 166,6

8.

Mentés

45 560,5

9.

Laboratóriumi ellátás

24 266,1

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

199 757,8

Kódkarbantartás

4 915,9

Népegészségügy fejlesztése

2 717,5

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete

3 000,0

Működési költségelőleg

2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás

7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
fogvatartottak egészségügyi ellátása
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső oltási
tevékenységének fedezete
10. Összevont szakellátás összesen
12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
ÖSSZESEN

4 800,0
661 575,9
558 477,5
87 573,1
1 927,6
13 597,7
1 000,0
49 514,9
560,0
937 633,6
600,0
146 840,9
2 184 783,1
”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelete
egyes kormányalakítással összefüggő, a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. 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 3. 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 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7. 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 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. §
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. 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 10. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (6) 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 Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b), c) és f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott
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feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében
a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg és a „minisztérium”
szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

2. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges
képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása
2. §		
A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési
feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

3. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosítása
3. §		
A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 2. számú melléklet
II. Fejezet II/C. Alfejezetében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

4. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása
4. §		
A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet
3. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyermekek és az ifjúság védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és
ifjúságpolitikáért” szöveg lép.

5. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESzCsM–BM együttes rendelet módosítása
5. §		
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM–BM együttes
rendelet
a)
1. §-ában a „Miniszterelnökséget vezető miniszter és” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős
miniszter, valamint” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és
innovációért felelős” szöveg,
c)
Mellékletében a „MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ” szövegrész helyébe a „KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT
FELELŐS” szöveg
lép.
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6. A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosítása
6. §		
A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet [a továbbiakban: 17/2005. (III. 26.)
GKM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismeréseként Magyar Formatervezési Díj
(a továbbiakban: Díj) adományozható.”
7. §		
A 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „kormányzati
tudománypolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium” szöveg,
b)
1. § (8) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

7. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása
8. §		
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
a)
1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért” szövegrész
helyébe a „köznevelésért” szöveg,
b)
3. melléklet A) fejezet 2. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter”
szöveg és a „közzé tett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
c)
4. melléklet A) fejezet 2. pont 2.3. alpontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős
miniszter” szöveg és a „közzé tett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg
lép.

8. A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosítása
9. §		
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet [a továbbiakban:
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet] 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §		
A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b)
3. § (2) és (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 33. és 36. sora.

9. 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
12. §		
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 1. § e) pontjában
a „gyermekek és az ifjúság védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.
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10. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével,
valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet módosítása
13. §		
A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti
és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe
az „a Kulturális és Innovációs Minisztérium” szöveg lép.

11. A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet módosítása
14. §		
A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar
Államkincstárnál vezetett, KIM Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási
rendszeren keresztül történő fizetéssel megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését,
a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás alapjául szolgáló tankönyv megnevezését és az érintett tankönyv kiadói
kódját.”

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló
65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosítása
15. §		
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.)
ITM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért
felelős miniszter” szöveg lép.

13. A programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet módosítása
16. §		
A programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
7/2022. (III. 11.) ITM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „szakképzésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szakképzésért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, az „ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú”
szövegrész helyébe a „KIM Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében a „szakképzésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

14. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Csák János s. k.,
kultúráért és innovációért felelős miniszter
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1. melléklet az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelethez
1. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:4 és C:4 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
(B
1.

(4.)

C

Számla megnevezése

Forint pénzforgalmi számla

Számlaszám)

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232496-00000000

2. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:12 és C:12 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
(B
1.

(12.)

C

Számla megnevezése

Forint pénzforgalmi számla

Számlaszám)

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22229896-00000000

3. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:15 és C:15 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
(B
1.

(15.)

C

Számla megnevezése

Forint pénzforgalmi számla

Számlaszám)

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22236775-00000000

4. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:20 és C:20 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
(B
1.

(20.)

C

Számla megnevezése

Forint pénzforgalmi számla

Számlaszám)

OTP Bank Nyrt.,
11738008-21489815-00000000

5. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:22 és C:22 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:
(B
1.

(22.)

C

Számla megnevezése

Forint pénzforgalmi számla

Számlaszám)

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13261517-00014904

6. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

29.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem

Forint pénzforgalmi
számla

OTP Bank Nyrt.,
11737009-23916456-00000000
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7. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

32.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Gál Ferenc Egyetem

Forint pénzforgalmi
számla

OTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000

8. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:44 és C:44 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(44.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13267508-00024901

9. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:47 és C:47 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(47.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10102718-51382100-01005004

10. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:48 és C:48 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(48.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232403-00000000

11. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:52 és C:52 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(52.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13278419-00014905

12. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:53 és C:53 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(53.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11744003-24441353-00000000

13. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:56 és C:56 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(56.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-13268139-00024900
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14. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:57 és C:57 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(57.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-10802153-00014904

15. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:61 és C:61 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(61.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11731001-23135378-00000000

16. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:66 és C:66 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(66.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22236665-00000000

17. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:68 és C:68 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(68.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11737083-24683441

18. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:69 és C:69 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(69.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

Magyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000

19. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

71.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem

Forint pénzforgalmi
számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-222334780-00000000

20. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:73 és C:73 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(73.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Nyrt.,
10300002-10801842-00014908
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21. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:74 és C:74 mezője helyébe a következő mezők
lépnek:

1.

(74.)

(B

C

Számla megnevezése

Számlaszám)

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11784009-22232733-00000000

22. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

75.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Magyar Testnevelési és
Sporttudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi
számla

Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000

23. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

77.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Veszprémi Érseki Főiskola

Forint pénzforgalmi
számla

OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000

24. A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 81. sorral egészül ki:

1.

81.

(A

B

C

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám)

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Forint pénzforgalmi
számla

Takarékbank Zrt.,
50463684-10008078-00000000
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1420/2022. (IX. 1.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2022. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya 2022-ben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Birtalan József szilágybagosi énekes-furulyásnak,
Bozsik Margit borsodi citerásnak,
Kádár Ferenc körösladányi furulyás-tárogatósnak,
Kun Gáborné uszódi táncosnak,
Lázár Éva mezőfelei gyékényfonónak,
Lőrincz Etel bukovinai székely szövőnek,
Nagy Béla zalai fafaragónak,
Nagy Imréné kazári viseletkészítőnek,
Pap Julianna Bernadett mezőkövesdi hímzőnek,
Szabó István széki táncosnak

a Népművészet Mestere díjat adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozata
az Ukrajna részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
A Kormány a járványügyi helyzetet szem előtt tartva,
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 40 950 adag
Comirnaty (PFIZER) vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról Ukrajna részére;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy − a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával − gondoskodjon
a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot Ukrajna kijelölt képviselőjével,
ezt követően – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott
vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap egyes előirányzatai közötti, a nagyértékű
gyógyszerfinanszírozással összefüggő átcsoportosításokról
A Kormány
1. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. §
(1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,
10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatának terhére, a Kvtv.
1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 14. Nagyértékű
gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatának javára 17 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának
terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási
Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport,
14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatának javára 9 681 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KI ADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2
7
Gyógyító-megelőző ellátás
284889
12
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
387039
14
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Gyógyszertámogatás
10
Gyógyszertámogatás
kiadásai
212548
1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

-9 681 100 000
27 181 100 000
-17 500 000 000
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1. melléklet az 1422/2022. (IX. 1.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

27 181 100 000

III. n.év

IV. n.év

27 181 100 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1423/2022. (IX. 1.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak kiadási előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában, valamint a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 114. sorában biztosított jogkörében
eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 8. Központi
költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak jogcím – a címrendi kiegészítésről, a Gazdaságújraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló
1006/2022. (I. 20.) Korm. határozattal, valamint a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozattal módosított – kiadási előirányzatának legfeljebb 4 458 194 519 forint
összeggel történő túllépését.
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 67/2022. (IX. 1.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út
Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út
Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 68/2022. (IX. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a belügyminiszter javaslatára
Radomszki Lászlónét
– 2022. szeptember 1-jei hatállyal –
a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 69/2022. (IX. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az agrárminiszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
dr. Bognár Lajos Leventének, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2022. szeptember 1-jei hatállyal – megszűnt,
egyidejűleg a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján
– az agrárminiszter javaslatára –
dr. Felkai Beáta Olgát az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává
– 2022. szeptember 2-ai hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 70/2022. (IX. 1.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
Gáspárné dr. Tóth Maricát,
dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsannát,
dr. János Istvánt,
Kósáné dr. Bilanics Ágnes Rékát,
dr. Kovács Évát,
Lukácsi Zoltánt,
dr. Mák Erzsébetet,
Ömür Önhont,
dr. Pándics Tamást,
dr. Rekettye Gábort,
Rucska Andrea Máriát,
Ruff Tibort,
dr. Sipeki Irén Helént,
dr. Szabó Szilviát és
dr. Uri Zsuzsanna Editet
– 2022. szeptember 1-jei hatállyal – főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

