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Kormányrendeletek

A Kormány 336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló
204/2022. (VI. 11.) 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 biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan
ellátása érdekében a (4) és (5) bekezdéstől eltérően az OMV Hungária Kft. és az MSZKSZ megállapodást köthet arról,
hogy az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiséget 2022. december 31-ig
pótolja vissza az MSZKSZ részére. A (4) bekezdés alapján visszapótlandó mennyiségekre a visszapótlásig
a (3) bekezdést alkalmazni kell.
(7) Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiségnek a (6) bekezdésben
meghatározott határidőig történő visszapótlását a felszabadított készlettel azonos összetételben és az MSZKSZ által
meghatározott áron hajtja végre.”
2. §		
A Kr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Ha a 2. § (6) bekezdése szerinti megállapodást az OMV Hungária Kft. kezdeményezi, azt legkésőbb
2022. szeptember 15-ig meg kell kötni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
a Védelmi Igazgatási Hivatalról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § és az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Védelmi Igazgatási Hivatal jogállása, szervezete, irányítása és vezetése
1. §

(1) A Védelmi Igazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása
alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely feladatát az ország egész területére
kiterjedő illetékességgel látja el.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése szerint a Hivatal gazdasági szervezetének
feladatait a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által vezetett minisztérium látja el.

6061

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 145. szám

2. §

(1) A Hivatalt a főigazgató vezeti.
(2) A főigazgatót munkájában egy főigazgató-helyettes segíti.

2. A Hivatal feladatai
3. §		
A Hivatal a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve.
4. §		
A Hivatal feladata a védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reform szakmai folyamatainak koordinációja,
amelynek keretében
a)
előkészíti a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve működését közvetlenül megalapozó
szabályozókat,
b)
összehangolja a védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reform keretében előterjesztett ágazati
javaslatok szakmai tartalmát,
c)
végzi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve működéséhez szükséges felkészítési tevékenységet,
valamint
d)
összehangolja a központi és területi közigazgatási szervek állományában a védelmi és biztonsági igazgatási
feladatokat ellátó személyek – ideérve a honvédelmi szervezet és a védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 5. § 8. pontja szerinti rendvédelmi szervek vezényelt,
illetve kirendelt tagjait is – védelmi és biztonsági igazgatási szabályozási reformmal összefüggő igazgatási
felkészítését.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § és a 10. § 2022. november 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) A 7. § és az 1. melléklet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

7. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pont
fb) alpontjában a „Kommunikációs Hivatal,” szövegrész helyébe a „Kommunikációs Hivatal, a Védelmi Igazgatási
Hivatal,” szöveg lép.
9. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
10. §		
Hatályát veszti a 4. §.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez
		 A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. Védelmi Igazgatási Hivatal”
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2. melléklet a 337/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez
		 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontjában foglalt
táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

1

10

(A

B

A szerv neve

A miniszter hatásköre)

Védelmi Igazgatási Hivatal

irányítás

A Kormány 338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint (1b) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 12. § (3a) bekezdése
szerinti országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésével
összefüggő jogviszonyban a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt vagy szervezetet
a koncessziós jog részeként megillető működtetési joggal összefüggő jogviszonyra, az abban részt vevő
személyekre és szervezetekre, valamint a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési joggal
érintett átengedett állami vagyonra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó, a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési joggal
érintett átengedett állami vagyon tekintetében az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendeletben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
(3) E rendelet alkalmazásában
1.
átengedett állami vagyon: a kizárólagos gazdasági tevékenység időleges átengedésével összefüggő
jogviszonyban a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személy vagy szervezet részére
a kizárólagos gazdasági tevékenység végzése céljából átadott állami tulajdonú vagyontárgy, valamint
a jogviszony alapján általa létrehozott, az állam tulajdonába kerülő vagyontárgy;
2.
kizárólagos gazdasági tevékenység: az Nvtv. 12. § (1) bekezdés i) pontja szerinti országos közutak és
műtárgyaik létrehozására és működtetésére irányuló gazdasági tevékenység;
3.
kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződés: az Nvtv. 12. § (3) bekezdése
szerinti koncessziós szerződés;
4.
közútkezelő gazdasági társaság: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)
48. § (3) bekezdés a) pont 52. alpontjának felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt állami
tulajdonú gazdasági társaság;
5.
közútfejlesztési gazdasági társaság: a Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 51. alpontjának felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben kijelölt állami tulajdonú gazdasági társaság;
6.
működtetési jog: az Nvtv. 12. § (3a) bekezdése alapján a kizárólagos tevékenység végzése céljából átengedett
állami vagyon tekintetében létrejövő jog;
7.
működtetési jog jogosultja: a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személy vagy
szervezet;
8.
vagyonkezelő: az Nvtv.-ben vagyonkezelőként meghatározott azon személy, amellyel az állami vagyon
vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, valamint
annak jogelődje vagy a tulajdonosi joggyakorló vagyonkezelési szerződést kötött, továbbá akit törvény
vagyonkezelőnek kijelöl;
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9.
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vagyontárgy: a működtetési jog jogosultja részére átengedett állami vagyoni körbe tartozó ingó és ingatlan
vagyonelem.

2. §

(1) A vagyontárgy működtetetési jog jogosultja részére történő átadása során az államot – a (2)–(5) és a (11) bekezdés
szerinti kivétellel – a vagyontárgy vagyonkezelője képviseli. Ha nem a közútfejlesztési vagy a közútkezelő gazdasági
társaság a vagyonkezelő, akkor – a (10) bekezdés szerinti kivétellel – a tulajdonosi joggyakorló felhívja az átadásra
kerülő vagyontárgy vagyonkezelőjét, hogy járjon el a vagyontárgy átadása során az állam képviseletében.
(2) Ha a vagyontárgynak nincs vagyonkezelője, de a vagyontárgyat – az országos közút részeként, alkotórészeként,
műtárgyaként vagy tartozékaként – a közútkezelő gazdasági társaság kezeli, a vagyontárgy működtetetési jog
jogosultja részére történő átadása során az államot a közútkezelő gazdasági társaság képviseli.
(3) Ha a vagyontárgynak nincs vagyonkezelője, de a vagyontárgyat a közútfejlesztési gazdasági társaság jogosult
a beruházás céljára felhasználni, a vagyontárgy működtetetési jog jogosultja részére történő átadása során
az államot a közútfejlesztési gazdasági társaság képviseli.
(4) Ha a vagyontárgynak nincs vagyonkezelője, és a vagyontárgyat a közútkezelő vagy a közútfejlesztési gazdasági
társaság sem kezeli, valamint annak beruházás céljára történő felhasználására a közútfejlesztési gazdasági
társaság nem jogosult, akkor a vagyontárgy működtetetési jog jogosultja részére történő átadása során az államot
a tulajdonosi joggyakorló képviseli.
(5) Ha a vagyontárgyat hordozó ingatlan a közútkezelő gazdasági társaságtól eltérő személy vagy szervezet
vagyonkezelésében áll, és a hordozó ingatlan működtetetési jog jogosultja részére történő átadása nem szükséges,
a vagyontárgy átadása során az államot a közútkezelő gazdasági társaság képviseli.
(6) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásához szükséges, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
40/H. §-a szerinti országos közút által érintett ingatlant (a továbbiakban: közút által érintett ingatlan) a közút
műszaki határán belüli, állami tulajdonban álló ingatlanok (1) bekezdés szerinti átadásakor a közútkezelő gazdasági
társaság adja a működtetési jog jogosultja birtokába, birtokátruházási jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett.
(7) A közút által érintett ingatlan állami tulajdonba kerülésekor az Nvtv. 12. § (3c) bekezdése szerinti átadás-átvételi
eljárást az (1)–(4) vagy (5) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul le kell folytatni.
(8) Ha a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásához szükséges ingatlan tekintetében az állami tulajdonszerzésre
irányuló eljárás a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződésben, illetve
jogszabályban az ingatlan átadására meghatározott időpontban még folyamatban van, és a közútfejlesztési
gazdasági társaság rendelkezik az ingatlan tekintetében a beruházás megvalósításához szükséges, az ingatlan
használatát biztosító jogcímmel, az ingatlant a közútfejlesztési gazdasági társaság adja a kizárólagos gazdasági
tevékenység gyakorlására jogosult személy vagy szervezet birtokába, birtokátruházási jegyzőkönyv egyidejű
felvétele mellett.
(9) A (8) bekezdés szerinti ingatlan állami tulajdonba kerülésekor az Nvtv. 12. § (3c) bekezdése szerinti átadás-átvételi
eljárást az (1)–(4) vagy (5) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul le kell folytatni.
(10) Azoknak a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásához szükséges, állami tulajdonban álló ingatlanoknak
az esetében, ahol a közútfejlesztési gazdasági társaság beszerezte a vagyonkezelőtől az érintett ingatlan
vagy ingatlanrész beruházás céljára történő igénybevételére vonatkozó engedélyt, de az átadásig a Kkt. 29. §
(1f ) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére nem került
sor, a közútfejlesztési gazdasági társaság jogosult az ingatlant a működtetési jog jogosultja részére az állam
képviseletében átadni.
(11) Ha az átadásig a Kkt. 29. § (3e) bekezdése alapján az elszámolási kimutatás elkészítésére még nem került sor, akkor
a közútfejlesztési gazdasági társaság és a közútkezelő gazdasági társaság együttesen jár el az átadás során az állam
képviseletében.

3. §

(1) Az átengedett állami vagyon átadás-átvétele során az állam képviseletében a 2. § alapján eljáró személy vagy
szervezet (a továbbiakban: átadó) gondoskodik az Nvtv. 12. § (3c) bekezdése szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv
elkészítéséről, valamint a számviteli nyilvántartás rendezéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről, azzal, hogy
a számviteli nyilvántartás rendezéséhez szükséges korrekciót az átadó a 4. § (2) bekezdése szerint végzi el.
(2) Az átadó a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg a működtetési jog jogosultja rendelkezésére bocsátja azon
vagyontárgyakhoz kapcsolódó jogviszonyok, szerződések, továbbá a folyamatban lévő peres és nemperes
eljárások jegyzékét, amelyekbe a működtetési jog jogosultja jogutódként belép, valamint az ezekkel kapcsolatban
rendelkezésre álló dokumentumokat.
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(3) Ha a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásban a tulajdonosi joggyakorló
jár el, és az 5. § (1) bekezdése szerint a működtetési jog jogosultja az eljárásba jogutódként belép, a tulajdonosi
joggyakorló adja át az eljárással kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.
(4) A Kkt. 32/B. § (1) bekezdése szerinti állami vagyon tekintetében a vagyonkezelő a forgalomba helyezési engedély
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg gondoskodik a működtetési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez
szükséges átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítéséről. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a végleges vagy ennek
hiányában az ideiglenes forgalomba helyezés engedélyezéséről szóló határozat véglegessé válásának napját
követően nyújtható be az ingatlanügyi hatósághoz.
4. §

(1) Az átadó a 3. § (1) és (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvhöz csatolja a vagyontárgyaknak az átadónál nyilvántartott
előzetes tájékoztató érték adatait a működtetési jog jogosultja részére.
(2) Az átadó a 3. § (1) bekezdése szerinti jegyzőkönyv aláírását követő hatvan napon, valamint a 3. § (4) bekezdése
szerinti jegyzőkönyv aláírását követő hat hónapon belül – a vagyontárgyak mennyiségét, tényleges fekvési vagy
fellelési helyét, a jegyzőkönyv aláírásának napján érvényes bruttó értéket, elszámolt terv szerinti és terven felüli
értékcsökkenést, az elszámolt értékvesztést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést is tartalmazó, a tulajdonosi
joggyakorló által előírt formában és adattartalommal a tulajdonosi joggyakorló részérére megküldésre kerülő
migrációs tábla kitöltésével együtt – kimutatást készít abból a célból, hogy a vagyontárgyat a jegyzőkönyv
aláírásának napján nyilvántartott könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse, és a tulajdonosi joggyakorló
nyilvántartását rendezze.
(3) A tulajdonosi joggyakorló az átadó (2) bekezdés szerinti kimutatásának kézhezvételét követő 30 napon belül átadja
a működtetési jog jogosultja által vezetett nyilvántartáshoz szükséges érték adatokat tartalmazó kimutatását
a működtetési jog jogosultja részére abból a célból, hogy a működtetési jog jogosultja a könyveiben azokat
nyilvántartásba vegye a 7. § (2) bekezdésére tekintettel.

5. §

(1) A vagyonkezelői jognak az Nvtv. 12. § (3b) bekezdése szerinti megszűnése napján a vagyontárgyak tekintetében
az átadás napján fennálló jogviszonyokba – a tulajdonjog állam javára történő megszerzésével, valamint
a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos jogviszonyok kivételével – és szerződésekbe, valamint a folyamatban lévő
peres és nemperes eljárásokba a működtetési jog jogosultja jogutódként belép.
(2) A működtetési jog jogosultja a jogutódlásról annak beálltát követő tizenöt napon belül írásban értesíti
a jogviszonyban érintett harmadik személyt, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásban érintett
szereplőket. A jogutódlással érintett jogviszonyban érintett harmadik személy az értesítés kézhezvételét követően
hatvan napon belül gyakorolhatja a felmondás jogát.

6. §

(1) A működtetési jog jogosultja köteles az átengedett állami vagyon – így különösen az országos közutak és
műtárgyaik, továbbá az azokat hordozó ingatlanok, valamint az országos közutak és műtárgyaik kizárólagos
gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelő létesítéséhez
vagy működtetéséhez szükséges, állami tulajdonban lévő egyéb ingatlanok – állagának megóvásáról, jó
karbantartásáról, működtetéséről és értékének megőrzéséről a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének
alapjául szolgáló szerződés szerint gondoskodni, valamint a szerződésben előírt további kötelezettségeket
teljesíteni, a vagyontárgyakat a jogszabályokban, valamint a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének
alapjául szolgáló szerződésben meghatározott célnak megfelelően használni.
(2) A működtetési jog jogosultja
a)
a vagyontárgyat nem idegenítheti el, valamint – az ingatlanra közérdekből, külön jogszabályban feljogosított
szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okból alapított szolgalom, továbbá a helyi
önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg;
b)
a vagyontárgyat biztosítékul nem adhatja;
c)
a vagyontárgyon osztott tulajdont nem létesíthet;
d)
a vagyontárgyra vonatkozó polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz
vagy ugyanezen okból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.
(3) A működtetési jog jogosultja a működtetési jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg,
továbbá nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként gazdasági társaság rendelkezésére nem bocsáthatja.
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(4) A működtetési jog jogosultja a működtetési jog gyakorlása során jogosult és köteles az átengedett állami vagyon
működtetésével összefüggésben felmerülő valamennyi, a tulajdonjog változással nem járó jognyilatkozatot
megtenni, ideértve a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződés
rendelkezéseivel és a jogszabályokkal összhangban végzett beruházás megvalósításához szükséges, harmadik
személy részére tett jognyilatkozatot is, azzal, hogy az osztatlan közös tulajdon létrejöttét nem eredményezheti,
valamint osztott tulajdon létrejöttének elismeréséhez sem vezethet. Az állami beruházásokhoz történő hozzájárulás
megadását a működtetési jog jogosultja nem tagadhatja meg.
(5) A működtetési jog jogosultja a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlása során – azzal összefüggésben –
az állam képviseletében eljárva megteheti az érintett vagyontárgy állami tulajdonba kerüléséhez szükséges
jognyilatkozatokat.
(6) A működtetési jog jogosultja a (4) bekezdés szerint megtett jognyilatkozatokról, valamint a kiadott jognyilatkozatok
alapján az átengedett állami vagyont érintően elvégzett beruházások eredményéről évente, a tárgyévet követő
év január 31. napjáig a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott módon és tartalommal adatot szolgáltat
a tulajdonosi joggyakorló részére.
(7) A működtetési jog jogosultja a működtetési joggal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
során – a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződés előírásainak megfelelően –
közreműködőt vehet igénybe.
7. §

(1) Az átengedett állami vagyont a tulajdonosi joggyakorló az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján tartja nyilván.
(2) A működtetési jog jogosultja az átengedett állami vagyonról az Áhsz. 14. számú mellékletének megfelelő
adattartalommal, a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott módon adatot szolgáltat a tulajdonosi joggyakorló
részére.
(3) A működtetési jog jogosultja
a)
a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott formában a 4. § (3) bekezdése szerinti kimutatás működtetési
jog jogosultja részére történő átadását követően, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó
napjáig – az érintett vagyontárgy megjelölésével – tételes, könyvvizsgálói nyilatkozattal alátámasztott adatot
szolgáltat a tulajdonosi joggyakorló részére az átengedett állami vagyonon a tárgynegyedévben üzembe
helyezett értéknövelő beruházásokról, felújításokról, egyéb vagyonváltozásokról, amely adatszolgáltatás
tartalmazza a létrehozott és az állam tulajdonába kerülő vagyontárgyak, valamint az egyéb vagyonváltozás
mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és a bruttó értékét;
b)
az a) pont szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg adatot szolgáltat az átengedett állami vagyon után
elszámolt terven felüli értékcsökkenésről; és
c)
amennyiben értékhelyesbítéssel élt, akkor az Áhsz. 30/A. § f ) pontja szerinti mérlegkészítés időpontját
megelőző 30 napon belül adatot szolgáltat a tulajdonosi joggyakorló részére az átengedett állami vagyon
tekintetében érvényesített értékhelyesbítésről.
(4) A működtetési jog jogosultja külön térítés és díjazás nélkül, évente elvégzi az átengedett állami vagyon tételes
mennyiségi és értékbeli leltározását a számviteli törvény, valamint az Áhsz. előírásai alapján. A működtetési jog
jogosultja a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküldi a hiteles leltárjegyzőkönyvet és leltárnyilatkozatot
a tulajdonosi joggyakorló részére.
(5) A tulajdonosi joggyakorló az átengedett állami vagyon jellemzőit és értékét a működtetési jog jogosultja által
elkészített és hitelesített leltárral támasztja alá.
(6) Az átengedett állami vagyon bekerülési értéke a tulajdonosi joggyakorlónál megegyezik a (3) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásban rögzített bruttó értékkel.

8. §

(1) A működtetési jog jogosultja az átengedett állami vagyon működtetésével összefüggésben jogosult a bontással
járó munkálatok elvégzésére és a működtetési jog jogosultjának mindenkor hatályos selejtezési szabályzata
alapján az átengedett állami vagyon selejtezésére. A működtetési jog jogosultja a selejtezés műszaki és gazdasági
megalapozottságáért, alátámasztottságáért teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik, továbbá köteles
a selejtezésből származó hulladékok megsemmisítésére, valamint hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére.
(2) A működtetési jog jogosultja a kizárólagos gazdasági tevékenység végzésével összefüggésben keletkezett, állami
tulajdonú vissznyereményi anyagokat nyilvántartja, és arról a tulajdonosi joggyakorló részére a 7. § (3) bekezdése
szerint adatot szolgáltat.
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(3) A működtetési jog jogosultja a (2) bekezdés szerinti vissznyereményi anyagot (így különösen bontott út-, híd- és
vízépítési anyagok, táblák, úttartozékok, faanyag) az átengedett állami vagyon felújítása vagy az átengedett állami
vagyonnal kapcsolatos beruházásai során felhasználhatja, beépítheti.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti vissznyereményi anyagokat a működtetési jog jogosultja a (3) bekezdés szerint nem
használja fel, nem építi be, akkor jogosult ezen vissznyereményi anyagokat a tulajdonosi joggyakorló részére
– a tulajdonosi joggyakorlóval kötött eseti megállapodásban rögzített módon – átadni, azzal, hogy az eseti
megállapodás megkötése a vissznyereményi anyagok tulajdonosi joggyakorló részére történő átadásának
előfeltétele.
9. §

(1) A működtetési jog megszűnése esetén az átengedett állami vagyon átadás-átvételével és a működtetési jog
ingatlan-nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos eljárásban az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló jár el.
(2) A működtetési jog jogosultja a működtetési jog megszűnésekor a részére átengedett állami vagyon tekintetében
köteles a tulajdonosi joggyakorló által előírt formában és adattartalommal – a vagyontárgyak mennyiségét és
fekvési vagy fellelési helyét is tartalmazó – migrációs tábla kitöltésére. A működtetési jog megszűnését követő
harminc napon belül a működtetési jog jogosultja kimutatást készít és a vagyontárgyakat az állam nevében eljáró
tulajdonosi joggyakorló részére átadja.
(3) A kizárólagos gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződés megszűnésekor a működtetési jog
fennállása alatt keletkezett vissznyereményi anyagokkal a működtetési jog jogosultja elszámol, és a fel nem használt
vissznyereményi anyagokat a tulajdonosi joggyakorló részére átadja.

10. §

(1) Ha a működtetési jog jogosultja megállapítja, hogy valamely vagyontárgy a kizárólagos gazdasági tevékenység
végzéséhez nem szükséges, megkereséssel fordul a koncesszióba adóhoz az érintett vagyontárgy tulajdonosi
joggyakorló részére történő átadásához való hozzájárulás érdekében. A koncesszióba adó egyetértése esetén
a működtetési jog jogosultja – a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a tulajdonosi joggyakorlónál írásban
kezdeményezheti az érintett vagyontárgy átadás-átvételét és egyidejűleg – tételes adatszolgáltatás keretében,
a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott formában – tájékoztatja a tulajdonosi joggyakorlót az érintett
vagyontárgyak mennyiségéről és fekvési vagy fellelési helyéről.
(2) A tulajdonosi joggyakorló – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével – a működtetési jog jogosultja értesítésének
és adatszolgáltatásának maradéktalan beérkezését követő kilencven napon belül lefolytatja a működtetési jog
jogosultjával az érintett vagyontárgyak átadás-átvételét.
(3) A működtetési jog jogosultja nem jogosult az érintett vagyontárgy átadására, ha
a)
a vagyontárgy jogcím nélküli használattal érintett, annak fennállásáig;
b)
a vagyontárgy környezeti kárral, hulladékkal érintett, a környezeti kármentesítés vagy a hulladék
eltávolításának időpontjáig;
c)
a vagyontárgy tekintetében rekultiváció szükséges, annak lefolytatásáig;
d)
az érintett vagyontárgyhoz a működtetési jog jogosultja tevékenységéből fakadó fizetési kötelezettség
kapcsolódik, a fizetési kötelezettség rendezéséig.
(4) Ingó vagyontárgy esetén, ha a tulajdonosi joggyakorló nem rendelkezik annak tárolásához szükséges tárolási
kapacitással, az átvételt legfeljebb hat hónapig megtagadhatja. Az átvétel megtagadása esetén az érintett
vagyontárgy tárolásáról az átadásig a működtetési jog jogosultja gondoskodik, és viseli az ezzel kapcsolatban
felmerült valamennyi költséget.
(5) A tulajdonosi joggyakorló részére átadásra kerülő vagyontárgyak átadás-átvétele a tulajdonosi joggyakorló és
a működtetési jog jogosultja által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírásának időpontjában a működtetési jog jogosultja az adott vagyontárgyhoz kapcsolódó,
rendelkezésére álló dokumentumot átadja a tulajdonosi joggyakorló részére, továbbá rendelkezésére bocsájtja
a működtetési jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez szükséges nyilatkozatot. Az átadás-átvétel napjával
az érintett vagyontárgyak tekintetében a működtetési jog megszűnik.
(6) A működtetési jog jogosultját a vagyontárgyak tulajdonosi joggyakorló részére történő átadásáig terhelik
a működtetési jogból fakadó kötelezettségek.

11. §

(1) A működtetési jog gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a tulajdonosi joggyakorló
a koncesszióba adó bevonásával rendszeresen ellenőrzi. A működtetési jog jogosultjára a tulajdonosi joggyakorló
mindenkor hatályos ellenőrzési eljárásrendjének működtetési jogra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.
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(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az állami vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a kizárólagos
gazdasági tevékenység átengedésének alapjául szolgáló szerződésbe ütköző, rendeltetésellenes, jogszerűtlen vagy
a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá
a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.
12. §

(1) A tulajdonosi joggyakorló megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult
a)
az ellenőrzött működtetési jog gyakorlásával összefüggő helyiségeibe, ingatlanaiba belépni;
b)
az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –
betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni;
c)
az ellenőrzött ellenőrzés tárgyával összefüggő kérdésben érintett vezetőjétől és alkalmazottjától írásban vagy
szóban felvilágosítást, tájékoztatást, információt, nyilatkozatot kérni;
d)
indokolt esetben az ellenőrzött vizsgálatát előzetes értesítés nélkül is – a megbízólevele
bemutatásával – megkezdeni.
(2) A tulajdonosi joggyakorló megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy köteles
a)
jogait oly módon gyakorolni, hogy az ellenőrzés az ellenőrzött szervezetnek a működtetési joggal
kapcsolatos tevékenységére terjedjen ki és az ellenőrzött szervezet működtetési joggal kapcsolatos
tevékenységét és működését a lehető legkisebb mértékben zavarja;
b)
tevékenységének megkezdéséről – az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kivétellel – az ellenőrzöttnek
az ellenőrzés tárgyával összefüggő kérdéssel érintett vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább
nyolc nappal tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni; valamint
c)
megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni, és
a jelentéstervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést
az ellenőrzött vezetőjének megküldeni.

13. §

(1) Az ellenőrzött szervezet vezetője, illetve alkalmazottja jogosult
a)
az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását
kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni;
b)
az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni és
c)
az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított tizenöt napon
belül – észrevételt tenni.
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője, illetve alkalmazottja köteles
a)
az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni;
b)
az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért tájékoztatást,
felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani;
c)
az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok)
teljességéről nyilatkozni;
d)
az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni; valamint
e)
az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a tulajdonosi joggyakorlót tájékoztatni.
(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti intézkedések végrehajtását, az ellenőrzés során tett megállapítások, javaslatok
hasznosulását a tulajdonosi joggyakorló szükség esetén utóellenőrzés keretében megvizsgálja.

14. §		
A tulajdonosi ellenőrzés megállapításaira tekintettel a tulajdonosi joggyakorló – a koncesszióba adó
egyetértésével – kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási vagy vagyon-nyilvántartási állapot rendezését, illetve
más intézkedés megtételét. A tulajdonosi joggyakorló az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentést, továbbá
a kezdeményezett intézkedések iratait és az utóellenőrzésről szóló dokumentumokat a koncesszióba adó részére is
egyidejűleg megküldi.
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, valamint az e rendeletben foglalt jognyilatkozatok megtételére
a felsőoktatási intézmény fenntartója jogosult, illetve kötelezett, e jogait és kötelezettségeit a fenntartó az általa
megjelölt személy útján gyakorolja. A felsőoktatási intézmények által megadott adatok megjelentetéséhez
a felsőoktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az adatszolgáltatás határideje)
„c) a pótfelvételi eljárás esetében az általános eljárás ponthatárának megállapítását követő 7. nap.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Hivatal gondoskodik)
„c) pótfelvételi eljárás esetében legkésőbb augusztus 10. napjáig”
(a Tájékoztató elektronikus formában történő közzétételéről.)

2. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Tájékoztató tartalmazza, hogy mely, a miniszter által meghatározott, a felsőoktatási intézmények által
folytatott alapképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, mesterképzésben vehető igénybe
a magyar állami (rész)ösztöndíj (a továbbiakban: állami ösztöndíj).”
3. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő n)–p) ponttal egészül ki:
(A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra
és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza)
„n) az állami ösztöndíjas finanszírozási formájú meghirdetések esetében a felvehető minimális és maximális
hallgatói létszámot, az önköltséges képzések esetében a képzés indításának a lehetőségét,
o) az intézményi és az alkalmassági vizsga követelményeit,
p) a pontszámításhoz figyelembe vehető tantárgyakat és érettségi vizsgatárgyakat és az intézményi pont
részletezését.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A felsőoktatási intézmény a szakra történő felvételhez minimumpontszámot határozhat meg.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Tájékoztató tartalmazza az elektronikus jelentkezés benyújtásával kapcsolatos információkat.”

4. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzésre, osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza
az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően a felsőoktatási intézmény által meghatározott
a) tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak körét (tanulmányi pont),
b) érettségi vizsgatárgyak körét (érettségi pont), valamint
c) intézményi pont feltételeit.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter hivatalos kiadványaként az adott évi felvételi eljárás előtt legalább két évvel meghatározza azoknak
a tantárgyaknak és érettségi vizsgatárgyaknak a körét, amelyekből a felsőoktatási intézmény az (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti tantárgyakat és érettségi vizsgatárgyakat kiválasztja.”

5. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A pótfelvételi eljárásban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános felvételi eljárás szabályai
alkalmazandók.”
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(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelentkező egy felvételi eljárásban – függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitől, szakképzettségeitől
és szakképesítéseitől – legfeljebb hat meghirdetésre – felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, szakképzésre,
képzési helyre és munkarendre – jelentkezhet, amelyeken belül megjelölhető több finanszírozási forma.
Ha ugyanazon szakra magyar állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik,
az egy jelentkezésnek minősül.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés
időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes jelentkezési helyeit a jelentkező a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző
14. napig terjedő határidőn belül visszavonhatja, a jelentkezési hely szerinti telephelyet – ha az intézmény, szak,
képzési szint és munkarend azonos – módosíthatja.”

7. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatalhoz az általános és a keresztféléves felvételi eljárásban legkésőbb a besorolási döntés időpontját
megelőző 14. napig kell feltölteni az 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a jelentkezési kérelem benyújtását követően
megszerzett dokumentumokat. Az adott eljárás évében külföldi középiskolában érettségiző vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító külföldi oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlását ettől eltérő határidővel, de legkésőbb
a besorolási döntést megelőző 8. napig teheti meg.”
8. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felvételi eljárásban a jelentkező összesen)
„c) felsőoktatási intézmény által meghatározott követelmények alapján 100 intézményi pontot”
(szerezhet.)
9. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/B. § A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket
– ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények
a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való
eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése alapján
legfeljebb 400 pontig kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám
meghatározása érdekében hozzá kell adni az intézményi pontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. §
(2) bekezdés b)–d) és g) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai
bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.”
10. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. – nyelvi előkészítő esetén 9/Ny–12. – évfolyamos középiskolai
osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő
vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott
idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult, a felsőoktatási intézmény
által meghatározott egy tantárgy utolsó két (tanult) év végi osztályzatainak – a (2) bekezdésre figyelemmel
megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni;
b) az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy, a felsőoktatási intézmény
által meghatározott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a jelentkező a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségi vizsgát tett, és erről olyan tanúsítványt
szerzett, amelynek százalékos eredménye jobb, mint a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi
bizonyítványban szereplő eredmény, a tanúsítványban szereplő százalékos eredmény beszámítható az (1) bekezdés
b) pontja által meghatározott átlagszámításba.”
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11. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott
vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. A középszinten tett érettségi vizsga esetében a százalékos eredmény
alapján figyelembe vehető érettségi pontok számát a 4. melléklet szerint kell megállapítani.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A jelentkező a központi felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény által a pontszámításhoz meghatározott
emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által
szervezett – legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha
a) a felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidőt megelőző öt évnél korábban szerzett magyar érettségi
bizonyítvánnyal,
b) valamely külföldi EGT-tagállam érettségi bizonyítvánnyal, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi
bizonyítvánnyal,
c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate) vagy
d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló
322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a következő (8b)–(8d) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben
előbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben,
szakon is el kell fogadni.
(8c) A Tájékoztató tartalmazza, hogy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát mely tantárgyakból lehet idegen
nyelven is teljesíteni.
(8d) A pontszámítás során a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán elért eredményt kell figyelembe venni akkor is,
ha a jelentkezőnek az adott tantárgyból érettségi vizsgaeredménye van.”

12. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú
oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az abban érintett
felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező a Hivatalhoz a jelentkezési kérelmével együtt
nyújtja be. A Hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére szakvéleményt ad.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Emelt szintű vizsgatárgynak minősül az azonos megnevezésű külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi
vizsgatárgy, ha az adott külföldi oktatási rendszerben az érettségi vizsgát több szinten lehet teljesíteni, és
a jelentkező az adott vizsgatárgyat a legmagasabb szinten teljesítette.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvány konkrét érettségi vizsgaeredményeket nem
tartalmaz, a Hivatal saját hatáskörben dönt a jelentkező utolsó évi végi középiskolai tanulmányi eredményeinek
érettségi pontokként történő beszámíthatóságáról. Ha az utolsó év végi középiskolai tantárgyak között nem
szerepel a szakhoz előírt érettségi vizsgatárgy, akkor is csak ezen utolsó évfolyam tantárgyai közül kerülhet
kiválasztásra az érettségi eredményként figyelembe vehető tantárgy. Ebben az esetben a jelentkező számára
tanulmányi pont nem számítható.”

13. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A felsőoktatási intézmény által meghatározott intézményi pont különösen az alábbi jogcímeken adható:
a) emelt szintű érettségi vizsga,
b) nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és irodalomból tett érettségi vizsga,
c) felvételi vizsga, amely járhat személyes megjelenéssel, és lehet szóbeli vagy írásbeli vizsga, a részvételt
a felsőoktatási intézmény feltételekhez kötheti,
d) kompetenciateszt,
e) nyelvvizsga vagy nyelvtudás,
f ) tanulmányi és művészeti versenyek,
g) sporteredmények,
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h) szakképesítés,
i) esélyegyenlőség,
j) munkatapasztalat,
k) részképzésben való részvétel, illetve
l) ha a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből nem számítottak érettségi pontot, az azonos képzési terület
szakjára történő jelentkezés esetén a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért.
(2) Ha személyes megjelenéssel jár az (1) bekezdés szerinti tudásmérés, akkor a felsőoktatási intézménynek azt olyan
módon kell megszerveznie, hogy a jelentkező esetleges érettségi vizsgáján megjelenhessen.
(3) Ha egy adott jelentkező esetében a (2) bekezdés szerinti módon nem szervezhető meg az (1) bekezdés szerinti
tudásmérés, a jelentkező részére a felsőoktatási intézmény másik megfelelő időpontot biztosít.”
14. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Ha a jelentkező a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 31. pontja
szerinti önkéntes tartalékos katonaként
a) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,
b) a hat hónapos szolgálati ideje alatt – az alapkiképzést követően – a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,
c) a b) pontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra
jogosult.”
15. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felvételi összpontszáma 500 pont annak a jelentkezőnek bármely általa választott intézményben meghirdetett
képzésen – ha megfelel a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek –, aki
a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által
szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián 1–8. helyezést,
b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott
sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar
Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett
ba) világbajnokságon 1–3. helyezést,
bb) Európa-bajnokságon 1. helyezést
ért el.”
16. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felsőoktatási intézmények kérelmezhetik az állami ösztöndíjas szakokra a Tájékoztatóban közzétett
legalacsonyabb létszám csökkentését és a legmagasabb létszám növelését.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az 5. § (2b) bekezdése alapján meghatározott minimumpontszám csökkentése nem kérelmezhető.”
(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter dönt a felsőoktatási intézmények kérelmének jóváhagyásáról. Az ágazatirányító döntése alapján
a Hivatal újabb tervezetet készít.”

17. §

(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén a ponthatár megállapítása után 8 napon belül,
b) az általános felvételi eljárás esetén a ponthatár megállapítása után 8 napon belül,
c) a pótfelvételi eljárás esetén a ponthatár megállapítása után 8 napon belül
hozza meg.”
(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni)
„c) a miniszter által az adott felsőoktatási intézményre megállapított maximális hallgatói létszámot.”
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18. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését az adott felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját
követő 5 munkanapon belül határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel,
aki – a Hivatal értesítése alapján – hozzá lett besorolva.”
19. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felsőoktatási intézmény a megítélt intézményi pontszámot jelentkezőnként és jelentkezésenként rögzíti
a Hivatal által működtetett felületen.”
20. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § (1) A (2) bekezdés kivételével e rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított
rendelkezéseit a 2024. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított 7/A. § (1) bekezdését, 8. § (2a) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, 10. §
(1) bekezdését, 12. § (1) bekezdését, 14. § (5) bekezdését, 15/A. § (4a) és (5) bekezdését és 34. § (2) bekezdését
a 2023. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.
(3) A 2023. évi általános felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény az érettségi pont számításához az adott szakra
megállapított emelt szintű érettségi vizsgatárgy helyett ugyanazon érettségi vizsgatárgy középszintű eredményét is
elfogadhatja.”
21. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
22. §		
A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
1.
1. § (2) bekezdésében a „bonyolítja le” szövegrész helyébe a „koordinálja és bonyolítja le, a felsőoktatási
intézmény közreműködésével” szöveg,
2.
5. § (1) bekezdésében az „a hallgatói” szövegrész helyébe az „a maximális és minimális hallgatói” szöveg,
3.
5. § (3) bekezdésében a „hirdetmény” szövegrész helyébe a „Tájékoztató” szöveg,
4.
7/A. § (1) bekezdésében az „elküldésének” szövegrész helyébe a „feltöltésének” szöveg,
5.
7/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal vagy a felsőoktatási intézmény” szöveg,
6.
8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „jelentkezés” szövegrész helyébe a „jelentkezés és hitelesítés” szöveg,
7.
8. § (3) bekezdés e) pontjában a „10. nap” szövegrész helyébe a „8. nap” szöveg,
8.
11. § (5) bekezdésében a „mellékletet” szövegrész helyébe a „dokumentumokat” szöveg, a „30 nappal”
szövegrész helyébe a „30 nappal, pótfelvételi eljárás esetében 10 nappal” szöveg,
9.
12. § (3) bekezdésében a „15. napig” szövegrész helyébe a „15. napig, pótfelvételi eljárásban az 5. napig” szöveg,
10.
14. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért vagy
a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért járó többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és
egyéb többletpontok” szövegrész helyébe az „a felsőoktatási intézmény által meghatározott intézményi
pontok (a továbbiakban: intézményi pont)” szöveg,
11.
15. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok”
szövegrész helyébe az „intézményi pontok” szöveg,
12.
15/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a 20–21. § és a 24. §-ban” szövegrész helyébe az „a 20. §-ban”
szöveg,
13.
15/A. § (4a) bekezdésében a „3. melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „miniszter által a köznevelésért felelős
miniszterrel egyetértésben meghatározott” szöveg,
14.
15/A. § (5) bekezdésében a „3. melléklet” szövegrész helyébe a „miniszter határozata” szöveg,
15.
18. § (3) bekezdésében a „többletpontok” szövegrészek helyébe az „intézményi pontok” szöveg,
16.
25. § (3) bekezdésében az „eredményeit” szövegrész helyébe az „intézményi pontjait és eredményeit” szöveg,
17.
26. § (2) bekezdésében a „ponthatárt” szövegrész helyébe a „ponthatárt, vagy egyik jelentkezési helyére sem
nyert felvételt” szöveg,
18.
34. § (2) bekezdésében a „meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma
a (3) bekezdésben meghatározott pontszám 50 százalékát eléri.” szövegrész helyébe a „meg.” szöveg,
19.
43. § (1) bekezdésében az „intézményi díjat és külön eljárási” szövegrész helyébe az „intézmény által
meghatározott” szöveg
lép.
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23. §		
Hatályát veszti a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
1.
3. § (3) bekezdés b) pontjában az „– a pótfelvételi esetében július 20. –” szövegrész,
2.
3. § (4) bekezdés b) pontjában a „– pótfelvételi esetében augusztus 5. –” szövegrész,
3.
5. § (2) bekezdés k) pontjában az „és a többletpontokkal” szövegrész,
4.
5. § (2) bekezdés d), f ), g), l) és m) pontja,
5.
5. § (2) bekezdés k) pontjában az „és a többletpontokkal” szövegrész,
6.
6. § (2), (3) és (4) bekezdése,
7.
8. § (3) bekezdés c) és d) pontja,
8.
8. § (5) bekezdése,
9.
9. § (1) bekezdés a) pontja,
10.
11. § (2) bekezdés i) és j) pontja,
11.
11. § (2a) bekezdés b) pontja,
12.
11. § (5) bekezdésében a „csak” szövegrész,
13.
11. § (6) bekezdése,
14.
12. § (1) bekezdésében a „ , valamint a jelentkezési lapon” szövegrész,
15.
12. § (8) bekezdése,
16.
13. § (2) bekezdése,
17.
14. § (5) bekezdése,
18.
15. § (3) bekezdés b) pontjában a „jelentkezés feltételéül” szövegrész,
19.
15. § (3) bekezdés e) és f ) pontja,
20.
15. § (4) és (5) bekezdése,
21.
15/A. § (6) bekezdése,
22.
16. § (3), (4) és (5) bekezdése,
23.
17. § (5), (6) és (7) bekezdése,
24.
18. § (1)–(2) bekezdése,
25.
18. § (3) bekezdésében az „– érettségi többletpontokat ide nem értve –” szövegrész,
26.
20/A. §-a,
27.
21. §-a,
28.
23. § (1), (3) és (4) bekezdése,
29.
24. §-a,
30.
26. § (5) bekezdésében az „egységes” szövegrész,
31.
41. § (4) bekezdése,
32.
42. § (6) bekezdése,
33.
43. § (2) bekezdése,
34.
1. melléklete,
35.
2. melléklete,
36.
3. melléklete.
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 6–19. §, a 21. §, a 22. § 1–3., 5–12., 15–17. és 19. pontja, a 23. § 1–8., 10–13., 15., 17–27. és 29–35. pontja
2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A középszintű érettségi vizsga százalékos eredményének felvételi érettségi pontokként figyelembe
vehető pontjai
A

B

A középszintű érettségi vizsga

Felvételi érettségi pontokként

százalékos eredménye

figyelembe vehető pontok száma

2.

25

17

3.

26

17

4.

27

18

5.

28

19

6.

29

19

7.

30

20

8.

31

21

1.

9.

32

21

10.

33

22

11.

34

23

12.

35

23

13.

36

24

14.

37

25

15.

38

25

16.

39

26

17.

40

27

18.

41

27

19.

42

28

20.

43

29

21.

44

29

22.

45

30

23.

46

31

24.

47

31

25.

48

32

26.

49

33

27.

50

33

28.

51

34

29.

52

35

30.

53

35

31.

54

36

32.

55

37

33.

56

37

34.

57

38

35.

58

39

36.

59

39

37.

60

40

38.

61

41

39.

62

41
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40.

63

42

41.

64

43

42.

65

43

43.

66

44

44.

67

45

45.

68

45

46.

69

46

47.

70

47

48.

71

47

49.

72

48

50.

73

49

51.

74

49

52.

75

50

53.

76

51

54.

77

51

55.

78

52

56.

79

53

57.

80

53

58.

81

54

59.

82

55

60.

83

55

61.

84

56

62.

85

57

63.

86

57

64.

87

58

65.

88

59

66.

89

59

67.

90

60

68.

91

61

69.

92

61

70.

93

62

71.

94

63

72.

95

63

73.

96

64

74.

97

65

75.

98

65

76.

99

66

77.

100

67
“
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A Kormány 340/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 340/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1

8

Országos vasúti mellékvonalak)

13 Környe – Ugod

A Kormány 341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) 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 108. §-sal egészül ki:
„108. § 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 341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr100.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 105. sorát a Módr100. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2022. (IX. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 105. sorral egészül ki:

1

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt főispán)

Csomagfeldolgozó központ
létrehozására
105.
irányuló beruházás Maglód
külterületén

Maglód külterület 089/76, 089/77, 089/78,
089/80, 089/81, 089/82, 089/87, 089/88,
089/89 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1434/2022. (IX. 7.) Korm. határozata
a Védelmi Igazgatási Hivatal létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetének a 9. Védelmi Igazgatási Hivatal címmel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
2022. október 1.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetének a 9. Védelmi
Igazgatási Hivatal címmel történő kiegészítését.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2023. január 2.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozata
a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról
A Kormány a vasúti személyszállítás versenyképességének javítása, a környezeti fenntarthatóság, valamint a magas színvonalú
vasúti személyszállítási szolgáltatások nyújtásához szükséges korszerű gördülőállomány megteremtése érdekében
1.
a)
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29/C. § (1) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) legfeljebb 50 darab két áramrendszerű,
230 km/óra maximális sebességre képes villamos mozdony beszerzése érdekében az EUROFIMA Európai
Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaságtól legfeljebb 70 000 000 000 forintnak megfelelő összegű
– jelen kormányhatározat megjelenésének napján érvényes MNB euró-középárfolyam alapján átszámított –
euróban denominált hitelt vegyen fel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulás rendelkezésre állása esetén;
b)
egyetért azzal, hogy az a) alpont szerinti hitel tőkeösszege, valamint annak kamatai, jutalékai és járulékai
visszafizetéséért a Vtv. 29/C. § (1) bekezdése alapján a magyar államot 100%-os mértékű kezesség terhelje;
c)
a Vtv. 29/C. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az 1. pont b) alpontja szerinti
állami kezességvállalás kapcsán a díj fizetését elengedi;
d)
felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti hitelszerződés megkötése után
tájékoztassa a pénzügyminisztert annak tényleges, főbb paramétereiről;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a hitelszerződés megkötését követően azonnal
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e)

felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a MÁV-START Zrt. az 1. pont
a) alpontja szerinti hitelt legfeljebb 50 darab két áramrendszerű, 230 km/óra maximális sebességre képes
villamos mozdony beszerzésére fordítsa a közszolgáltatásnak minősülő vasúti közösségi közlekedés
szolgáltatási színvonalának további emelése érdekében, azzal, hogy a mozdonyok megrendelése
legkorábban a 2. pont a) alpontja szerinti személyszállító kocsik megrendelésével egyidejűleg történjen;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében

a)

felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy az országos közlekedésszervező – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint
az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5a. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti,
a közszolgáltatásokat megrendelő szervezet által rendelkezésre bocsátott gördülőállomány-modellben –
készítse elő és folytassa le 39 db + 10 db opciós darabszámú, az 1. pont a) alpontjában meghatározott
mozdonyokkal kiszolgálható és kompatibilis, belföldi és nemzetközi távolsági személyszállítási szolgáltatás
nyújtására vezérlőkocsis üzemben alkalmas, európai tanúsítványokkal és hatósági engedélyekkel rendelkező,
230/km óra maximális sebességre képes, legalább hét kocsis új gyártású vasúti távolsági személyszállító
szerelvény szolgáltatásként történő biztosítására vonatkozó feltételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárást,
mely magában foglalja az 1. pont a) alpontja szerinti mozdonyok szolgáltatási szerződés időtartama alatti
teljes körű műszaki karbantartását is;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
az eljárás megindítására 2022. december 31.
az eljárás lefolytatására 2023. március 31.
felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a 2. pont a) alpontjában meghatározott közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően készítsen előterjesztést a Kormány részére az eljárás eredményéről és a konstrukció
átfogó finanszírozási körülményeiről.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

2.

b)

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozata
az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti
szakasz elbontásához szükséges források biztosításáról
A Kormány a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról szóló
1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban, valamint a NATO Észak-atlanti Tanács 2016. augusztus 5-én, C-M(2016)0047 (INV)
számon hozott döntésével jóváhagyott 9A0951ADD1 (Légi szállítási képesség a SACEUR felelősségi területén)
képességcsomagban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében
1. egyetért azzal, hogy az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér futópályájának meghosszabbításához
szükséges 13. számú Környe–Pápa vasútvonal érintett szakasza elbontásra kerüljön;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elrendeli 362 805 000 forint egyszeri jelleggel történő
átcsoportosítását a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati
célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések
jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
honvédelmi miniszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy adjon ki támogatói okiratot a MÁV Magyar Államvasutak
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére a 2. pont szerint biztosított forrás terhére,
az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő 60 napon belül
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a támogatói okiratban kerüljön rögzítésre, hogy a MÁV Zrt.-nek
a vasúti bontási feladatot olyan gazdasági társasággal kell végrehajtatnia, amely az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről,
a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.)
Korm. rendelet alapján NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkezik, ezért az érintett gazdasági társaságnak
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet alapján adómentességi igazolást kell kérnie a Honvédelmi Minisztériumtól;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a 3. pontban meghatározott feladat végrehajtásával egyidejűleg
5. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetért azzal,
hogy a Pápa külterület 0541/35 helyrajzi számú, „rét” megnevezésű és a Nagygyimót külterület 096/1 helyrajzi számú,
„szántó” megnevezésű ingatlanok honvédelmi feladatok ellátása céljából a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésébe kerüljenek.
		

Orbán Viktor s. k.,
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XIII. Honvédelmi Minisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XIII.
8
2
220459

25

K3

XLVII.
2
6
1

386540

2

K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-362 805 000

362 805 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozathoz

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2
25
XLVII.

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok

8

220459

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

2
6

1
386540
2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-362 805 000

362 805 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év

362 805 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

362 805 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1437/2022. (IX. 7.) Korm. határozata
az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb
bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat
módosításáról
1. Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb
bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott feladatok ellátása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím javára egyszeri jelleggel 371 478 160 forint biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
2. A Korm. határozat a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. egyetért azzal, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba
történő bevonása a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állásáig, de legfeljebb 2022. december 31.
napjáig tart.”
		

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.

