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Kormányrendeletek

A Kormány 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelete
a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről
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,
a 4. § 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. §

(1) Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési
kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve
– a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére e célból euró vagy
amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.
(2) A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdés szerinti számlára utalt euró- vagy
amerikaidollár-összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához
történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános
Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul
átutalja az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.
Az átutalt összegekre vonatkozó, feldolgozáshoz szükséges információkat a Magyar Államkincstár az önkormányzati
ASP rendszer útján biztosítja az önkormányzatok számára.
(3) Az illetékes adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által a (2) bekezdés szerint az illetékes
önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget
tünteti fel befizetésként.
(4) Az adó megfizetésének napja az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adó
befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja.
(5) Az illetékes adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla
tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az (1) bekezdés alapján euróban vagy amerikai
dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint a (2) bekezdés szerinti árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.
(6) Amennyiben a befizetést az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
12. § (1) vagy (2) bekezdésében megjelölt számlákra kell megfizetni, az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

2. §		
A Magyar Államkincstár és a Magyar Nemzeti Bank a helyi iparűzési adóelőleg, helyi iparűzési adó fizetési
kötelezettségének euró vagy amerikai dollár devizanemben történő fizetése során tudomására jutott adótitkot
az 1. §-ban meghatározott cél érdekében az adótitok tudomására jutása évének utolsó napjától számított
5 évig kezeli.
3. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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4. §

(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.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 19/2022. (IX. 26.) IM rendelete
egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló
1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés c) pont
cc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–6. § és a 9. § tekintetében a 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 119. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben –,
a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény
kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet
a)
1. §-ában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az igazságügyért
felelős miniszter” szöveg és az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe
az „az igazságügyért felelős miniszternek” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe
az „az igazságügyért felelős miniszternek” szöveg,
c)
4. § nyitó szövegrészében az „A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „Az igazságügyért felelős miniszter” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe
az „az igazságügyért felelős miniszternek” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe
az „az igazságügyért felelős minisztert” szöveg,
f)
6. § (4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „az igazságügyért felelős miniszter” szöveg,
g)
8. §-ában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelős
miniszternek” szöveg
lép.
2. §		
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § A miniszter által adományozható díjak:
a) Deák Ferenc-díj,
b) Moór Gyula-díj,
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c) Vladár Gábor Emlékérem,
d) Isépy Tamás Emlékérem,
e) Sulyok Dezső Emlékérem,
f ) Victima Protector díj,
g) Az Év Jogi Segítője díj,
h) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem.”
4. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 9. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Elismerés adományozása önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára senki által nem kezdeményezhető.”
5. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet a következő
11/F. §-sal egészül ki:
„11/F. § (1) A Fogyasztóvédelemért Érdemérem
a) a fogyasztóvédelem területén végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység vagy kiemelkedő életút
vagy
b) a fogyasztóvédelmi szakemberképzés területén végzett kimagasló tevékenység
elismeréséért adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 4 fő részére adományozható.
(3) A díj átadására minden év március 15. napján, a fogyasztóvédelmi világnap alkalmából kerülhet sor.
(4) A díjazott érmet és adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, proof kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm,
előlapján a fogyasztóvédelmet szimbolizáló ábra és az „A FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT” felirat látható, hátoldalán
Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „IGAZSÁGÜGYI MINISZTER” felirat övez.”
6. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet
a)
11/A. § (1) bekezdésében a „Vladár Gábor-díj” szövegrész helyébe a „Vladár Gábor Emlékérem” szöveg,
b)
11/D. § (1) bekezdésében az „A Victima Protector” szövegrész helyébe a „Victima Protector” szöveg
lép.
7. §		
Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. §		
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése)
„d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendeletben meghatározott megnevezése,”
9. §		
Hatályát veszti az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes
kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet
a)
2. § (2) bekezdés g) pontja,
b)
5. § (1) bekezdés b) pontja,
c)
27. §-a.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 19/2022. (IX. 26.) IM rendelethez
1. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6. melléklet
1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4. Egyéb módszertani támogatás
Jelen módszertan mellett a teljesítményértékelések elvégzéséhez a személyügyi központ módszertani támogatást
nyújt.”
2. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 6. melléklet
2.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.2. A teljesítményértékelés felügyelete, országos szintű irányítása
2.2.1. A Kttv. 130. § (8) bekezdése alapján a személyügyi központ vezetője – a helyi önkormányzatok tekintetében
a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján – ellenőrzi a teljesítményértékelésre, a minősítésre vonatkozó
szabályok és módszertani előírások betartását.
2.2.2. Az operatív feladatok vonatkozásában országos hatáskörrel rendelkező személyügyi központ
a teljesítményértékelés működtetése kapcsán a következő feladatokat látja el:
a) módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez;
b) előkészíti a módszertan módosítását;
c) monitoring tevékenységet végez a folyamat tekintetében;
d) lefolytatja a közigazgatási szerv értékelő vezetőinek, helyi szervezeti támogatóinak a felkészítését;
e) informatikai háttértámogatást nyújt;
f ) minden év március 31-ig jelentést készít a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.”

2. melléklet a 19/2022. (IX. 26.) IM rendelethez
„1. melléklet a 7/2015. (IV. 10.) IM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Az Igazságügyi Minisztériumban
1.1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye,
1.2. a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök
személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó álláshely,
1.3. a minisztérium sajtófőnöke,
1.4. a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi
álláshelye és a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának
a tevékenységéhez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása,
1.5. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt osztályvezető,
1.6. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
1.7. a biztonsági vezető,
1.8. a rendszerbiztonsági felügyelő,
1.9. a rendszeradminisztrátor,
1.10. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti Nyilvántartóban és Kezelőponton titkos ügykezelői feladatokat ellátó
álláshely,
1.11. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. §
(1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely,
1.12. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely,
1.13. a rejtjelező tevékenységet ellátó álláshely,
1.14. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott, illetve
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó álláshely,
1.15. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó álláshely,
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1.16. a minisztériumnál rendszeresített irat- és dokumentumkezelő rendszer alkalmazásgazdája,
1.17. a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.18. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely,
1.19. a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő
személy álláshelye,
1.20. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat ellátó álláshely,
1.21. a projektkoordinációs feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének álláshelye,
1.22. az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködést érintő valamennyi álláshely,
1.23. a közjegyzői pályázatok elbírálásában és a közjegyzők fegyelmi eljárásában közreműködő, valamint
a közjegyzői szervezet tagjait érintő egyedi közhatalmi aktusokhoz kapcsolódó feladat ellátását végző vezetői és
ügyintézői álláshely,
1.24. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.25. a minisztérium közbeszerzési eljárásainak lefolytatását ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.26. a kormánybiztos, valamint a miniszteri biztos titkárságának valamennyi álláshelye.”
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 285/2022. (IX. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Dr. Eger Edith Eva pszichológus, a poszttraumás stressz szindróma kezelésének specialistája részére
magyar zsidó származású holokauszt-túlélőként, a náci és a kommunista diktatúra üldözöttjeként az egyetemes
emberi értékek melletti kiállásáért, a holokauszt áldozatainak és túlélőinek nevében végzett tanúságtevő
munkásságáért, valamint a poszttraumás stressz-zavarral küzdők gyógyításában vállalt áldozatos tevékenységéért
a MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozat
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2022. szeptember 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. szeptember 19.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/6084-3/2022.

A köztársasági elnök 286/2022. (IX. 26.) KE határozata
bírák kinevezéséről
1. Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Cséri Gabriella Líviát,
dr. Grossné dr. Hahn Melinda Patriciát,
dr. Kavecsánszki Évát,
dr. Matisz Ágnest,
Nagyné dr. Sándor Ildikót és
dr. Tóth Lászlót
a 2022. október 15. napjától 2025. október 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
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2. Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdése és 24. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének
javaslatára –
dr. Hutás Nellit és
dr. Tóth Pétert
2022. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. szeptember 16.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/5824-2/2022.

A köztársasági elnök 287/2022. (IX. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1253/3/2022. számú előterjesztésére –
Durda Péter (névmódosítás előtti neve: Durda Petro Petrovics; születési hely: Kovácsrét, Szovjetunió; születési idő:
1979. november 26.),
Durda Alla, született: Pacan Alla (névmódosítás előtti neve: Durda Alla Vaszilivna, született: Pacan Alla Vaszilivna;
születési hely: Kovácsrét, Szovjetunió; születési idő: 1984. március 24.),
Durda Tetjána (névmódosítás előtti neve: Durda Tetjána Petrivna; születési hely: Kovácsrét, Ukrajna; születési idő:
2008. április 19.) és
Durda Pál (névmódosítás előtti neve: Durda Pavlo Petrovics; születési hely: Kovácsrét, Ukrajna; születési idő:
2012. március 2.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04299-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 288/2022. (IX. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1234/3/2022. számú előterjesztésére – Pavlovszkaja Anna
(névmódosítás előtti neve: Miftahutdinova Anna Renatovna; születési hely: Moszkva, Oroszország; születési idő:
1994. június 16.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/04311-3/2022.

A köztársasági elnök 289/2022. (IX. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1323/3/2022. számú előterjesztésére –
Sztehura Mihajlo (névmódosítás előtti neve: Sztehura Mihajlo Mihajlovics; születési hely: Rákó, Szovjetunió;
születési idő: 1972. április 10.),
Sztehura Valéria Mihajlivna (születési hely: Ungvár, Ukrajna; születési idő: 2001. szeptember 26.) és
Sztehura Andrij Mihajlovics (születési hely: Ungvár, Ukrajna; születési idő: 2010. december 17.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. augusztus 23.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 29.
		
		

KEH ügyszám: KEH/4601-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Kormány 1459/2022. (IX. 26.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló
ESPON 2030 program végrehajtásáról szóló megállapodás aláírójának kijelöléséről
A Kormány
1. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Kormány nevében írja alá az ESPON 2030 program végrehajtásáról
szóló megállapodást;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. visszavonja a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló
Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról szóló 1675/2021.
(IX. 29.) Korm. határozat 3. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1460/2022. (IX. 26.) Korm. határozata
a látvány-csapatsport támogatási program meghosszabbításáról
A Kormány
1. egyetért a látvány-csapatsport támogatási program további hat évre történő meghosszabbításának
kezdeményezésével oly módon, hogy a meglévő tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcím keretében
az energetikai korszerűsítési és megújuló energia fejlesztési beruházások is támogathatóvá válnak;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a területfejlesztési miniszter bevonásával – a látvány-csapatsport
támogatási program jogcímen történő támogatások nyújtását – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodán
keresztül – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján jelentse be az Európai
Bizottságnak.
Felelős:
honvédelmi miniszter
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1461/2022. (IX. 26.) Korm. határozata
a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló
1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2.	Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1461/2022. (IX. 26.) Korm. határozathoz
A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 55. sorral egészül ki:

[Fsz.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

55.

Quick Response 2022

MHP HDMCSF

Bosznia-Hercegovina

A gyakorlat

Létszám (fő)

tervezett időpontja

legfeljebb]

IV. negyedév

16

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.

