MAGYAR KÖZLÖNY

162. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. október 6., csütörtök

Tartalomjegyzék

381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól

6672

1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról

6674

1478/2022. (X. 6.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program konstrukcióival kapcsolatos intézkedésekről

6675

6672

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 162. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
kártyabirtokos: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] alapján Széchenyi Pihenő Kártya
juttatásban részesülő magánszemély,
2.
pénzforgalmi szolgáltató: a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti pénzforgalmi szolgáltató,
3.
Széchenyi Pihenő Kártya: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
71. § (5) bekezdés d) pontja szerinti fizetési eszköz,
4.
Széchenyi Pihenő Kártya juttatás: az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatás.
2. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos
időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20.
napján. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díj mértéke a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint. 100 forintnál
alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározottak szerint felszámított díj
a)
50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben
közvetlenül felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja;
b)
50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
(nyilvántartási szám: 20-01-0001187, székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III. em. 4.) részére ajánlja fel,
és fizeti meg a díj felszámítását követő 10 napon belül.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a 2. § szerinti díj felszámításának napja előtt 90 nappal tájékoztatja a kártyabirtokost
a Széchenyi Pihenő Kártya 2. § (1) bekezdése szerinti, fel nem használt egyenlegéről és a fel nem használt
pénzeszköz utáni, előzetesen számított, 2. § szerinti díj összegéről.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató a naptári év április 5. és október 5. napjáig tájékoztatja a turizmusért felelős minisztert
a 2. § szerint felszámított és levont díj összegéről, e díj felhasználásáról, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti
szervezetnek átutalt díj összegéről.

4. §

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

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
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6. §

(1) A 2. §-t a 2022. október 15. napját követően jóváírt juttatásokra kell alkalmazni.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján a 2. § (2) bekezdése szerinti díjat számítja fel a Széchenyi Pihenő
Kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15. napjáig Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt és
azon jóváírt fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére.
(3) A 3. § (1) bekezdését a (2) bekezdés szerint felszámított díjra is alkalmazni kell.
(4) A (2) bekezdés szerinti pénzeszközökre vonatkozó, a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a pénzforgalmi
szolgáltató 2023. január 15. napjáig teljesíti.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdés alapján felszámított és levont díjról szóló, a 3. § (3) bekezdése szerinti
tájékoztatást 2023. június 15. napjáig teljesíti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozata
az energiaintenzív vállalatok támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az energiaár-emelkedések hazai energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozásokra gyakorolt hatásának
mérséklése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozásokat (a továbbiakban: kkv) támogató program elindításával,
amely részben a működési költségekhez, részben az energiahatékonyságot célzó beruházások finanszírozásához
kapcsolódik;
2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy
a)
bonyolítsa le az 1. pont szerinti támogatási programon belül a kkv-k működési költségeinek finanszírozását,
valamint az energiahatékonyságot célzó beruházásainak, a program feltételei szerint meghatározott mértékű
önerejét biztosító programrészt,
b)
a program pénzügyi lebonyolítása során legyen figyelemmel arra, hogy a 3. pont szerinti előirányzat terhére
történő kifizetésekre a végső kedvezményezettek részére teljesítendő kifizetések ütemében kerüljön sor;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és
Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet a 39. Energiaintenzív vállalatok támogatása
alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a technológiai és ipari miniszter kezdeményezése alapján – az 1. pont
szerinti célok megvalósítása érdekében gondoskodjon a kkv-k működési költségeinek finanszírozása érdekében
legfeljebb 75 000 000 000 forint forrás, a kkv-k energiahatékonyságát célzó beruházások program feltételei szerint
meghatározott mértékű önerejének biztosítása érdekében legfeljebb 25 000 000 000 forint forrás biztosításáról,
a 3. pontban megjelölt alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási program végrehajtásáról naptári
negyedévenként készítsen jelentést a Kormány részére, és szükség esetén tegyen javaslatot a további intézkedések
meghozatalára.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a program lezárultáig minden naptári negyedév végén
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1478/2022. (X. 6.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program konstrukcióival kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit, azok támogatási mértékeit,
kondícióit és részletes feltételeit a kultúráért és innovációért felelős miniszterrel, a technológiai és ipari miniszterrel,
valamint a pénzügyminiszterrel egyeztetve határozza meg, és gondoskodjon ezeknek a Széchenyi Kártya Program
mindenkor hatályos üzletszabályzatában történő rögzítéséről;
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
technológiai és ipari miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Széchenyi Kártya
Programmal kapcsolatos, 2023. évi szükséges intézkedésekről;
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. október 31.
3. visszavonja a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről
szóló 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2.1., 2.2., 2.5. és 2.6. alpontját;
4. visszavonja a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat 2., 3., 5. és 6. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

