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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni
orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló
765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmt.) 3. és 66. §-át az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a 2–3. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
E rendelet alkalmazásában atipikus pénzügyi jellegű korlátozó intézkedés:
a)
a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott
korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1j–1l. és 1u–1zb. cikkében és
b)
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló,
2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5–5n. cikkében
meghatározott intézkedés.
3. §

(1) A Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv (a továbbiakban: felügyeletet ellátó szerv) felügyeleti
tevékenysége gyakorlásával – a felügyeletet ellátó szerv tevékenységét szabályozó jogszabályok alapján,
a (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – biztosítja a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók atipikus
pénzügyi jellegű korlátozó intézkedések betartásához szükséges kötelezettségeknek való megfelelését.
(2) A felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenysége során a Pmt.-ben meghatározott eljárást és intézkedéseket
alkalmazza.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet
a)
az (EU) 2022/1231 tanácsi végrehajtási rendelettel módosított, a belarusz helyzetre és Belarusznak
az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló,
2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1j–1l. és 1u–1zb. cikke és
b)
az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5–5n. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 448/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati többlettevékenységeinek
biztosításához szükséges intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
2. §

(1) A Vet. 94. § (3) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 84/B. § (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen
tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).
(2) A Vet. 94. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges alapvető
eszközökkel való rendelkezés egyetemes szolgáltató esetében sem igényel előzetes hozzájáruló határozatot.
(3) A Vet. Vhr. 87. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a közreműködő az engedélyes olyan
kapcsolt vállalkozása, amely ügyfélszolgálati tevékenységet végez, az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére
más vállalkozást is feljogosíthat, és a közreműködő az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez az engedélyes
kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként bevonhatja.

3. §		
A Get. 124. § (4) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 144/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
az ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezése, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez szükséges
alapvető eszközökkel és vagyoni értékű jogokkal való rendelkezés esetén az egyetemes szolgáltató előzetesen
tájékoztatja a Hivatalt.
4. §		
A Get. Vhr. 146. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazandó olyan közreműködő tekintetében, amely az egyetemes
szolgáltató által kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
5. §		
E rendelet alapján az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére irányuló szerződés határozott időtartamra köthető,
amely időtartama nem lehet hosszabb, mint a veszélyhelyzet megszűnését követő 12 hónap.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a települési
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével
kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja.
(2) Budapest főváros és kerületei tekintetében az (1) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskört a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb fővárosi terület esetében a fővárosi kerület
képviselő-testülete gyakorolhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet
közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni.
(4) Nem alkalmazható a közvilágítási üzemeltetési engedély, illetve semmis a villamosenergia-vásárlási vagy
villamosenergia-vételezési szerződés mindazon rendelkezése, amely a közvilágítással kapcsolatos közbiztonsági
kérdésben bármely szerv vagy hatóság jóváhagyását vagy véleményének beszerzését írja elő.

2. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/A. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal a közbiztonság érdekében kiadott határozatokban foglalt, közvilágítással kapcsolatos
kötelezettség megszegése esetén a közvilágítási berendezések üzemeltetésére más közvilágítási engedélyest
vagy elosztót nem jelölhet ki, ha a határozatokban előírt közvilágítással kapcsolatos kötelezettség nemteljesítése
az 1. § szerinti önkormányzati rendelet végrehajtásából következik.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése, Budapest főváros és kerületei
tekintetében, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb
fővárosi terület esetében a fővárosi kerület képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának időtartamával,
illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a rendszerhasználati díjak megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak
alkalmazhatósága előtt legalább 30 nappal hozza meg és teszi közzé a honlapján.
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(2) A 2023. évi rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló, folyamatban lévő közigazgatási eljárás ügyintézési
határideje 90 nap.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt termékeken túl az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. közötti
időszakban hatósági áras termék a 2. melléklet szerinti termék.
(2) A 2. melléklet szerinti termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi
tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által
2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.
(3) A 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett,
a) ha a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő
által 2022. szeptember 30. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,
b) ha az a) pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal
honlapján 2022. szeptember hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben
az rendelkezésre áll.
(4) Ha a (2) bekezdés vagy (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban a kereskedő kedvezményes értékesítés során
alkalmazott árkedvezményt nyújtott, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó
kiskereskedelmi árat kell figyelembe vennie.
(5) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdés q) pontja szerinti
számlázott átadási ár vagy önköltségi ár mértéke megegyezik a 2022. szeptember 30. napján érvényes számlázott
átadási ár vagy önköltségi ár mértékével.
(6) A (2) bekezdés szerinti árazás során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.”
2. §		
Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A kereskedő a 2. melléklet szerinti, 2022. szeptember 30. napján forgalmazott termékek forgalmazására és
naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2022. évi átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség
árusítására köteles.
(2) A kereskedő köteles az 1/A. § (1) bekezdésével összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter
által meghatározott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő
kereskedelem esetén a nyitólapon közzétenni.”
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3. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdésében az „átlagos napi mennyiség” szövegrész helyébe az „átlagos napi, a kereskedőnél
készleten lévő mennyiség” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében az „1. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (5) bekezdése és 1/A. § (5) bekezdése”
szöveg,
c)
3. § (2) bekezdésében az „1. § és 2. §” szövegrész helyébe az „1–2/A. §” szöveg,
d)
4. §-ában a „2. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (2) bekezdése és 2/A. § (2) bekezdése” szöveg
lép.
4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek
1.

2.

Megnevezés

Friss tojás, héjában a Gallus domesticus
fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve
a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

3.
Étkezési burgonya, kivéve újburgonya
                       ”

A Kormány 452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
és a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hozzájárulás mértéke
a) ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina,
az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség,
a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,
a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai
Unió területén található,
aa) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi
jármű esetén utasonként 2700 forint,
ab) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,
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ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi
jármű esetén utasonként 5100 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi
jármű esetén 6800 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező
légi jármű esetén 12 700 forint.
(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető
és beazonosítható módon megküldi a (2) bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek
az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az ACI Airport Carbon and
Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.
(4b) Ha a (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a (4a) bekezdés szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hozzájárulást az utas végső úti céljától függően a (4) bekezdés a) pont
ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”
2. §		
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. §-ában meghatározott rendelkezéseket a Kormány
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a továbbiakban: központi költségvetési
szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az Ukrajna területén
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
2. §		
A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a központi költségvetési szerv 2021. évi
villamosenergia-fogyasztása – beleértve a saját vagyonkezelésben lévő villamosenergia-hálózat ellátását –
mértékéig – a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is – engedélyezi
a központi költségvetési szerv részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi
XXV. törvényben megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. A többlet-kötelezettségvállalás
összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő
alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseit az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és
kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó
részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási
tervről
A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a)
a Magyarország területén történt minden olyan légiközlekedési balesetre, mely 19 főnél több utas szállítására
vagy 10 tonnánál több áru szállítására alkalmas polgári légijárművel történik, és a baleset következtében
legalább 5 fő elhunyt, vagy legalább 10 fő súlyosan sérült,
b)
minden polgári légijárműre, amely a fedélzetén a berakodás előtti előzetes áruinformációk alapján
történt kockázatelemzésből származó Do Not Load (a továbbiakban: DNL) jelöléssel ellátott árut vagy
postaküldeményt szállít, amelynek repülési útja során az Európai Unió területén az első belépési vámhatóság
Magyarország vámhatósága, vagy amely Magyarország légterén átrepül, ha Magyarország légtere az első
európai uniós tagállam, amelyet repülési útja során érint,
c)
a Kormány rendeletében megállapított egészségügyi válsághelyzetre, amelyet az Egészségügyi
Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi
horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély (járványügyi
szükséghelyzet) szükségessé tesz.
(2) E rendelet hatálya kiterjed
1.
a légiközlekedési hatóságra,
2.
a közlekedésbiztonsági szervre,
3.
a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
4.
az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságra és az önkéntes tűzoltó egyesületre,
5.
az állami mentőszolgálatra,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
a terrorizmust elhárító szervre,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 7. §-ában meghatározott kormányzati koordinációs szervre,
a megyei, a fővárosi és a helyi védelmi bizottságokra,
a körzeti repüléstájékoztató és a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre és a katonai légiforgalmi
szolgálatot ellátó szervezetre,
a légiközlekedési hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkező, Magyarországon
bejegyzett légifuvarozóra,
a repülőtér üzembentartójára,
a földi kiszolgálási tevékenységet végző szervezetre,
az állami adóhatóságra és vámhatóságra,
az országos tisztifőorvosra, továbbá
a Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét vizsgáló szervezetre.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása: a polgári légiközlekedési balesetek, a berakodás előtti előzetes
áruinformációk, az egészségügyi válsághelyzetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti terv mellékletében
szereplő adatok, elérhetőségek naprakészségének biztosítása,
2.
nemzeti vészhelyzeti terv módosítása: az 1. pontban meghatározottak kivételével a polgári légiközlekedési
balesetek, a berakodás előtti előzetes áruinformációk, az egészségügyi válsághelyzetek kezelésére szóló
nemzeti vészhelyzeti terv tartalmának érdemi megváltoztatása, amely a 3. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti jóváhagyást igényel,
3.
nemzeti vészhelyzeti terv aktiválása: a terv alkalmazásának megkezdése az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott események bekövetkezése esetén,
4.
kényszerhelyzeti terv: az érintett szervezet belső szabályzata, amely a nemzeti vészhelyzeti tervben
meghatározott feladatok hatékony végrehajtásához szükséges részletes eljárások, utasítások és intézkedések
összességét állapítja meg.

3. A nemzeti vészhelyzeti terv
3. §

(1) A polgári légiközlekedési balesetek, a berakodás előtti előzetes áruinformációk, valamint az egészségügyi
válsághelyzetek kezelésére szóló nemzeti vészhelyzeti terv (a továbbiakban: nemzeti vészhelyzeti terv) az 1. §
(2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek a nemzeti vészhelyzeti tervben meghatározott együttműködési
kötelezettsége teljesítésének szakmai szabályait határozza meg. A nemzeti vészhelyzeti terv alapján ezen
szervezetek saját kényszerhelyzeti terveik megvalósítása figyelembevételével szakmai tevékenységük
összehangolására kötelesek.
(2) A nemzeti vészhelyzeti terv részletes szabályokat állapít meg
a)
a nemzeti vészhelyzeti terv aktiválása,
b)
az érintett szervezetek feladatai,
c)
a riasztási és értesítési rend,
d)
a kárhelyszín biztosítása és felszámolása,
e)
a vészhelyzeti kommunikáció, valamint
f)
az 5. §-ban meghatározott referens feladatai
vonatkozásában.
(3) A nemzeti vészhelyzeti terv elkészítéséről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.
A nemzeti vészhelyzeti tervet és annak módosítását a miniszter a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és
az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével állapítja meg és teszi közzé a légiközlekedési hatóság honlapján.
(4) A nemzeti vészhelyzeti tervet folyamatosan karban kell tartani és szükség esetén, de legalább háromévente
meg kell vizsgálni célszerűségét, a hatályos jogszabályoknak és szervezeti szabályoknak való megfelelőségét,
alkalmazhatóságát. A nemzeti vészhelyzeti terv karbantartása, módosítása a miniszter feladata.
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(5) A nemzeti vészhelyzeti terv polgári légiközlekedési balesetek miatti alkalmazása esetén a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv és a közlekedésbiztonsági szerv; a berakodás előtti előzetes áruinformációk miatti
alkalmazása esetén a légiközlekedési hatóság; egészségügyi válsághelyzet miatti alkalmazása esetén az országos
tisztifőorvos és a légiközlekedési hatóság értékeli a nemzeti vészhelyzeti terv végrehajtását, és amennyiben
szükséges, 180 napon belül ajánlást fogalmaz meg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetnek.
(6) Az ajánlás címzettje az ajánlás kézhezvételétől számított 90 napon belül írásban tájékoztatást ad az ajánlást tevő
szervnek az ajánlás elfogadásáról vagy az azzal való – indokolással ellátott – egyet nem értéséről és az ajánlás
alapján tervezett vagy megtett intézkedésről, az intézkedés bevezetése határidejének megjelölésével.

4. A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazásában közreműködő szervezet tevékenysége
4. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében szereplő szervezetek a nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazása során egymással
együttműködnek. A szervezet saját működésére vonatkozó belső szabályozása nem lehet ellentétes a nemzeti
vészhelyzeti terv rendelkezéseivel.
(2) A nemzeti vészhelyzeti terv alkalmazhatóságának fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
szervezet belső szabályozásának, eljárási rendjének és kényszerhelyzeti tervének a nemzeti vészhelyzeti tervet
érintő módosításáról írásban haladéktalanul értesíti a légiközlekedési hatóságot.
(3) A nemzeti vészhelyzeti terv hatékony végrehajtása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott együttműködő szervezetek közül az 1. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott balesetekre vonatkozó gyakorlat tervezett időpontját legalább 60 nappal megelőzően kijelöli
azokat a szervezeteket, amelyek legalább évente együttes törzsvezetési gyakorlatot és legalább kétévente
rendes gyakorlatot tartanak. A gyakorlatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv koordinálja. A szervezetek
a gyakorlatozást követő 30 napon belül a gyakorlat végrehajtását értékelik, és az értékelés eredményéről
tájékoztatják a minisztert.
(4) A (3) bekezdés szerinti gyakorlat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költséget az a szerv viseli, amelynél
a költség felmerült.

5. §		
A légiközlekedési balesetek áldozatai és e személyek hozzátartozói számára történő segítségnyújtásban
közreműködő, a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott
referenst a külpolitikáért felelős miniszter javaslatára a miniszter jelöli ki.

5. A polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági
segítségnyújtási terv
6. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott szervezet a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok
hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervet (a továbbiakban: légitársasági segítségnyújtási terv)
készít. A légitársasági segítségnyújtási terv nem tartalmazhat a nemzeti vészhelyzeti terv rendelkezéseivel ellentétes
előírásokat.
(2) A légitársasági segítségnyújtási tervnek tartalmaznia kell legalább a hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás és az azonnali és hatékony segítségnyújtás és az érintett szervezetekkel való együttműködés
módját. A légitársaságnak biztosítania kell az utaslista azonnali megismerhetőségét a légi személyszállítás
szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
27/A. §-ában foglalt adatvédelmi szabályok figyelembevételével, továbbá biztosítania kell a balesetekre való
felkészülést és az ehhez szükséges személyi és tárgyi erőforrások azonnali rendelkezésre állását.
(3) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott szervezet a légitársasági segítségnyújtási tervet és annak
módosítását a légiközlekedési hatósághoz nyújtja be. A légiközlekedési hatóság a légitársasági segítségnyújtási terv
jogszabályoknak való megfelelőségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

6. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott azon szervezet, amely e rendelet hatálybalépésének időpontjáig
nem nyújtott be a légiközlekedési hatóság számára segítségnyújtási tervet, azt 3 hónapon belül e rendelet szabályai
szerint elkészíti és benyújtja hatósági ellenőrzés céljából a légiközlekedési hatósághoz.
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8. §		
Ez a rendelet
a)
a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
21. cikk (1)–(3) bekezdésének,
b)
a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2021. február 18-i
(EU) 2021/255 bizottsági végrehajtási rendelet 22. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
9. §		
Ez a rendelet a nemzeti polgári repülésről Chicagóban, az 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezmény
Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvényben kihirdetett ANNEX9. Egyszerűsítések 8. Fejezet F. pont
8.16 alpontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
10. §		
Hatályát veszti a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári
légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről szóló
326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) a következő 3/B. §-sal
egészül ki:
„3/B. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e., 3ea., 3g., 3i., 3l., 3o., 5a., 5b., 5c., 5d., 5n., 5m., 5g. cikke és a 765/2006/EK
tanácsi rendelet 1zc., 1ja., 1k., 1u., 1v., 1w., 1z. cikke szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságként a kormányhivatal
jár el.
(2) A kormányhivatal a 833/2014/EU és 765/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tilalmak alól adandó
mentesítések tekintetében a feladat- és hatásköre szerint érintett központi államigazgatási szervekkel történő
előzetes konzultációt követően, a konzultáció eredményének figyelembevételével hozza meg döntését.”
2. §		
A Korm. Rendelet a következő 6/B–6/K. alcímmel egészül ki:

„6/B. A közúti fuvarozókra vonatkozó belépési tilalom alól mentesítést biztosító engedélyek
13/B. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikk
(4) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az eladó,
a megrendelő vagy a fuvarozó nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a fuvarozásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, a szerződéses felek,
a felettük kontrollt vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését,
b) a fuvar útvonalát és célállomását,
c) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdésének vagy a 765/2006/EK tanácsi rendeletet 1zc. cikk
(4) bekezdésének mely pontjára alapítják a kérelmet, és
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d) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikkében és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikkében foglalt tilalom alól
adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendeletet
1zc. cikk (4) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikk (5) bekezdése
szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/C. A kikötőkbe, hajózsilipekbe történő behajózás tilalma alól mentesítést biztosító engedélyek
13/C. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) és (5b) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti
kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a hajó tulajdonosa vagy üzemeltetője nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a fuvarozásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, a szerződéses felek,
a felettük kontrollt vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését,
b) a fuvar útvonalát, célállomását,
c) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) vagy (5b) bekezdésének mely pontjára alapítják
a kérelmet, és
d) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot,
tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) vagy (5b) bekezdése valamely pontjában foglalt
mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal
teljesíti.

6/D. Az Orosz Központi Bank és a Belarusz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek
kezelésével kapcsolatos ügyletek tilalma alóli mentesítést biztosító engedélyek
13/D. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk
(2) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, szerződéses felek, a felettük kontrollt
vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését, és
b) az indoklást arra vonatkozóan, hogy a tranzakció szükséges az Európai Unió egésze vagy Magyarország pénzügyi
stabilitásának biztosításához, és az ezt alátámasztó minden adatot, tényt, körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk
(2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (6) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk
(3) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős
miniszter teljesíti.

6/E. A 100 000 euró feletti betétek befogadásának tilalma alól mentesítést biztosító engedélyek
13/E. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. (1) bekezdése vagy 5d. cikk (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi
rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet – az ukrajnai
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi
rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére
tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai
mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerinti
diplomáciai mentességi igazolás kiállítására vonatkozó kérelem kivételével – a kormányhivatalhoz kell benyújtani.
A kérelmet a fizetési számlát vezető pénzügyi intézmény nyújthatja be a számla tulajdonosa vagy az azzal
rendelkezésre jogosult kezdeményezésére.
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(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a kezdeményező nevét, székhelyét, a képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
b) a pénzügyi intézménynél eljáró személy képviseleti és eljárási jogosultságát,
c) a kezdeményező azon fizetési számlájának számát, valamint a beérkező pénzeszköz pénznemét és összegét,
amely tekintetében a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet benyújtják,
d) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdése vagy 5d. cikke (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK
tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése mely pontjára alapítják a kérelmet, és
e) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. cikkében vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1u. cikkében foglalt tilalom alól
adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. (1) bekezdése vagy 5d. cikk (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK
tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek
teljesülése esetén adható meg.
(5) A kormányhivatal az engedélyre vonatkozó kérelem kiadásáról vagy elutasításáról tájékoztatja a Magyar Nemzeti
Bankot és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős minisztert.
(6) Ha a mentességi igazolás kiállítását követően a kérelmező pénzügyi intézmény tudomására jut, hogy
a mentesítési feltételek nem teljesülnek, a kérelmező pénzügyi intézmény erről a tényről haladéktalanul értesíti
a hatóságot, aki haladéktalanul intézkedik a mentességi igazolás visszavonásáról.
(7) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (2) bekezdése vagy 5d. cikk (2) bekezdése vagy 765/2006/EK tanácsi
rendelet 1v. cikk (2) bekezdése vagy 1w. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a pénz-, tőke- és
biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter teljesíti.
(8) A hitelintézetek a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5g. cikke szerinti vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1z. cikke
szerinti bejelentési kötelezettséget a kormányhivatal felé teljesítik.
(9) A kormányhivatal a (8) bekezdés végrehajtása során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6/F. A szolgáltatások tilalma alóli mentesítést biztosító engedélyek
13/F. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (10) és (11) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet
a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát és időpontját, a szerződéses
felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,
b) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikke (10) és (11) bekezdés mely pontjára alapítják a kérelmet, és
c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot,
tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (10) és (11) bekezdése valamely pontjában foglalt
mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (12) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal
teljesíti.

6/G. A bizalmi vagyonkezelésre vagy hasonló jogi konstrukciókra vonatkozó tilalmak alól mentesítést
biztosító engedélyek
13/G. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet
a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a bizalmi vagyonkezelői vagy hasonló jogi konstrukció
nyilvántartásba vételét végző, székhely, üzleti cím vagy igazgatási címet biztosító, menedzsmentszolgáltatásokat
nyújtó természetes vagy jogi személy nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időpontját vagy időtartamát, a szerződéses felek és a felettük
kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,
b) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) vagy (6) bekezdésének mely pontjára alapítják a kérelmet,
és
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c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot,
tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) és (6) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési
feltételek teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal
teljesíti.

6/H. Az Oroszország számára jelentős bevételt generáló és a vas- és acéltermékek importjára
vonatkozó tilalmak alóli mentesítést biztosító engedélyek
13/H. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (3c) bekezdése és 3g. cikk (7) bekezdése szerinti engedély kiadása
iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az importőr nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időpontját vagy időtartamát a szerződéses felek és a felettük
kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését, és
b) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. és 3g. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden
adatot, tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (3c) bekezdésében vagy 3g. cikk (7) bekezdésében foglalt
feltételek teljesülése esetén adható meg.
(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (6) bekezdése és 3g. cikk (8) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/I. Az arany importjára vonatkozó tilalmak alól mentesítést biztosító engedélyek
13/I. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikk (7) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet
a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az importőr nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) az érintett kulturális együttműködés tárgyát, az arra vonatkozó megállapodás megnevezését, az érintett
termékeket, a megállapodásban részes felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy
személyek megnevezését,
b) a megállapodás teljesítésének időtartamát, időpontját, azt, hogy a kölcsönzött javak mikor térnek vissza
az eredeti feltalálási helyükre, és
c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot,
tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikk (7) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén
adható meg.

6/J. Az Oroszországgal folytatott kereskedelem és az oroszországi befektetésekre vonatkozó tilalom
alól mentesítést biztosító engedélyek
13/J. § (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikk (4) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet
a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a befektetést eszközlő természetes vagy jogi személy nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedésre vagy
az azokhoz való hozzájárulásra vonatkozó szerződés megnevezését, értékét, a szerződéskötés időpontját,
a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,
b) amennyiben az engedélyt kiegészítő szerződés vonatkozásában kérik, a fentieken túl az Orosz Közvetlen
Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedésre vagy az azokhoz való
hozzájárulásra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szerződés megnevezését, értékét, a szerződéskötés
időpontját, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek
megnevezését, és

7538

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 183. szám

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikke (4) bekezdésébe foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó
minden adatot, tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén
adható meg.

6/K. A 90 napot meghaladó futamidejű hitel vagy kölcsön nyújtására vonatkozó tilalom alóli
mentesítést biztosító engedélyek
13/K. § (1) A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet
a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a hitelező pénzügyi intézmény nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a tervezett hitel- vagy kölcsönügyletre vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát és időpontját,
a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését és
b) a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdésébe foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden
adatot, tényt vagy körülményt.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló
dokumentumokat.
(4) Az engedély a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén
adható meg.
(5) A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal
teljesíti.”
3. §		
A Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott korlátozások betartásának
ellenőrzésére a kormányhivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.”
4. §		
A Korm. Rendelet 19. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„f ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló,
2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (2) bekezdésének, 5k. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk
(1) bekezdésének és 2e., 3ea., 3g., 3i., 3l., 3o., 5a., 5b., 5c., 5d., 5n., 5m., 5g. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
5. §		
A Korm. Rendelet 19. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott
korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-ai 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc., 1ja., 1u., 1k., 1v., 1w.,
1z. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
6. §		
A Korm. Rendelet 3. § (4) bekezdésében az „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU tanácsi rendelet)”
szövegrész helyébe az „a 833/2014/EU tanácsi rendelet” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 457/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyi
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. §
(1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki)
„j) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91. § (1) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 458/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről
szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a „44 000 000 000” szövegrész helyébe a „69 000 000 000” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Adóköteles az átviteli rendszerirányító által beszerzett, a villamos energia belső piacáról szóló,
2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/943/EU rendelet) 2. cikk
13. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási kapacitás nyújtása.
(2) Az e § szerinti különadó alanya a 2019/943/EU rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási
szolgáltató belföldi vagy külföldi személy (ideértve a külföldi személy magyarországi fióktelepét is).
(3) Az e § szerinti különadó adóalapja a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás ellenértékeként kapott
(pénzügyileg realizált) árbevétel.
(4) Az adó mértéke
a) 2022-ben az adóalap 13 százaléka,
b) 2023-ban az adóalap 10 százaléka.
(5) A fizetendő különadót – ide nem értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító állapítja meg
és vonja le az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásért fizetett ellenérték összegéből. A fizetendő különadót – ide nem
értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
vallja be és fizeti meg.
(6) E § rendelkezéseit első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre kell alkalmazni.
(7) A 2022. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése hónapjának utolsó napja közötti időszakra fizetendő
különadót az e § szerinti különadó alanya két egyenlő részletben, 2022. december 20-ig és 2023. február 20-ig
állapítja meg, vallja be és fizeti meg, azzal, hogy ha az adóalany külföldi vállalkozás, akkor a külföldi személy
adóalany az állami adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében az állami adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon bejelentkezik az állami adóhatósághoz 2022. december 15-ig. Ha a külföldi személy
adóalany 2022. december 1-jét követően válik az e § szerinti különadó alanyává, az alannyá válás napját követő
hónap 1. napjáig kell bejelentkeznie az állami adóhatósághoz. Az állami adóhatóság a bejelentkezés alapján
nyilvántartásba veszi az adó külföldi alanyát.
(8) Az (5) és a (7) bekezdés szerinti bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt az állami
adó- és vámhatóság 2022. november 30-ig honlapján közzéteszi.
(9) A megszűnő vagy az e § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból a 2022. adóév közben kikerülő
rendszerszintű szolgáltatások nyújtója (jogutódja) a (7) bekezdés szerinti kötelezettségét 2022. december 20.
napjáig teljesíti.
(10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott
kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései
az irányadók.
(11) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.”
2. §		
Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 14/2022. (XI. 9.) MK rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekkel összefüggő hitelezői tájékoztatásról
A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében
szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-,
kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről
szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás
során a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja arról, hogy a referencia-kamatláb
maximalizálás érinti a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti szerződését.
(2) A hitelező a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás során a 2. melléklet szerinti adatokat az ott
meghatározott szöveggel és elrendezés alapján tünteti fel és küldi meg
a)
a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
b)
a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 14/2022. (XI. 9.) MK rendelethez
„ „Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások
mérséklése érdekében arról döntött, hogy kamatstopot vezet be a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve a pénzügyi
lízingszerződésekre.
A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2023. június 30. között
úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.
A kamatstop intézkedés azon hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik,
amelyek
−
állami támogatással nem érintettek,
−
változó kamatozásúak és
−
forint alapúak.
A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a 2022. november 15. és 2023. június 30.
között nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult
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kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult
tartalmának keretei között is érvényes.
A kamatstop az Önök vállalkozásának szerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást
fogunk nyújtani az Önök részére.” ”

2. melléklet a 14/2022. (XI. 9.) MK rendelethez
„A hitelező általi tájékoztatás kötelező adatai, szövege és elrendezése:
„A kamatstop bevezetése alapján az Önök vállalkozásának szerződésére vonatkozó legfontosabb információk:
–
A kamatstop intézkedés hatására az Önök vállalkozása szerződésének kamata [*] naptól évi [**] százalék.
A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Önök vállalkozása szerződésének kamata évi [**] százalék lenne.
–
A kamatstop intézkedés hatására a vállalkozása által fizetendő törlesztőrészlet/lízingdíj [*] naptól [**] forint.
A Kormány kamatstop intézkedése nélkül a vállalkozása hitelének törlesztőrészlete/lízingdíja [**] forint lenne.
–
Összességében a kamatstop intézkedés az Önök vállalkozásának [*] naptól [**] forint megtakarítást jelent
havonta.”
Magyarázat a fenti kötelező elemekhez:
* Hitelintézet/lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki: 2022. november 15. vagy szerződés szerinti fordulónap.
** Hitelintézet/lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki.”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2022. (XI. 9.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
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 következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Miniszterelnökség,
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok és
d)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem
minősülő költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban – ideértve az állami projektértékelői jogviszonyt is – (a továbbiakban:
foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszonyban álló
vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben
meghatározott
a)
álláshely vagy munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló szerződéses jogviszony
az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
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3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a gazdasági vezető,
b)
a belső ellenőr,
c)
az integritás tanácsadó,
d)
a biztonsági vezető, a helyettes biztonsági vezető,
e)
az informatikai vezető,
f)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
g)
a titkos ügykezelő, továbbá a minősített adat szállítására kijelölt személyes kézbesítő,
h)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
i)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
j)
a rendszer-adminisztrátor,
k)
a rejtjelfelügyelő és a rejtjelző,
l)
az adatvédelmi tisztviselő
munkaköre az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló
szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak
minősül, ha
a)
a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett, vagy
b)
a jogviszonyt betöltő személyt külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
Az 1. § d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a foglalkoztató szerv vezetője és a helyettesítésére
jogosult személy munkaköre az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
6. §		
A nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli az 1. § szerinti foglalkoztató szervezetnél a 4. §
a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet.
		
		

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

1. melléklet a 18/2022. (XI. 9.) MvM rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. A Miniszterelnökségen
1.1. a miniszterelnök-helyettesi, illetve miniszteri kabinetek valamennyi álláshelye,
1.2. a miniszterek közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.3. a minisztérium szóvivője és annak munkáját közvetlenül segítő valamennyi álláshely,
1.4. az államtitkárok kabinetjének, illetve titkárságának, valamint a szakmai felsővezetők titkárságának
valamennyi álláshelye, a kormánybiztosok, a miniszteri biztosok és a miniszterelnöki biztosok titkárságának
valamennyi álláshelye,
1.5. a főosztályvezető, az osztályvezető,
1.6. a kabinetfőnök, a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.7. a parlamenti államtitkár és a területfejlesztési parlamenti államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek valamennyi álláshelye,
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1.8. a nemzetpolitikáért felelős szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.9. a stratégiai feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.10. a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
valamennyi álláshelye,
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 honvédelmi igazgatási feladatokban részt vevő valamennyi álláshely,
1.12. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló
valamennyi álláshely,
1.13. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó valamennyi
álláshely,
1.14. a minisztériumnál rendszeresített irat- és dokumentumkezelő rendszer alkalmazásgazdája,
1.15. a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság szervezeti egységeinek valamennyi álláshelye,
1.16. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti
egységek vezetői, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi álláshely,
1.17. a személyügyi, humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.18. a minisztérium közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, valamint a polgári jogi szerződéseinek előkészítését
ellátó szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.19. a minisztérium jogi képviseletét ellátó szervezeti egységek valamennyi álláshelye,
1.20. a szervezetbiztonsági, információvédelmi és objektumvédelmi feladatokat ellátó valamennyi álláshely,
1.21. a minősített adat felhasználásával kapcsolatos feladatot ellátó valamennyi álláshely,
1.22. a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatot ellátó valamennyi álláshely,
1.23. az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény 2. § 3. pontja szerinti értékelő,
1.24. a támogatások kedvezményezettjeivel, a pályázati kérelmek benyújtóival, az ellenőrző szervek által végzett
vizsgálatba bevont ügyfelekkel és a pályázati ágazat szereplőivel közvetlen kapcsolatba kerülő, a helyszíni
ellenőrzési, illetve előzetes helyszíni szemlét lefolytató feladatokat ellátó szervezeti egységek valamennyi
álláshelye,
1.25. az integritás tanácsadói feladatok ellátásának támogatására kijelölt valamennyi álláshely.
2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokban
2.1. a járási hivatalvezető,
2.2. az igazgató,
2.3. 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
28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely,
2.4. az agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztály vezetője.
3. Budapest Főváros Kormányhivatala
3.1. Kereskedelmi, Haditechnikai Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály valamennyi vezetője,
3.2. Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály valamennyi vezetője,
3.3. Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály valamennyi vezetője,
3.4. Rehabilitációs Főosztály vezetője.
4. Pest Megyei Kormányhivatal
4.1. Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály vezetője.
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan
felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan
felhasználása érdekében
a)
felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket és a területfejlesztési minisztert mint európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert,
hogy vizsgálják meg – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra
és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 130. cikk (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket
figyelembe véve – az operatív programok módosításának szükségességét;
Felelős:
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt miniszterek
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. november 30.
b)
felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy készítsék elő és – a Kormány általi jóváhagyásuk esetén – nyújtsák be az Európai
Bizottság részére az érintett operatív programok módosítására vonatkozó javaslatokat, ha az az a) alpont
szerinti vizsgálat eredménye alapján szükséges;
Felelős:
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt miniszterek
Határidő:
2023. január 31.
c)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja felül
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozatban [a továbbiakban:
1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat] meghatározott maximális kötelezettségvállalási szinteket, és
– ha indokolt – tegyen javaslatot azok módosításra;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program,
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz, a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési kereteinek
módosításával biztosítsa egyes, a 2021–2027 programozási időszakban támogatott projektek
vonatkozásában a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források terhére
történő finanszírozásra való áttérést, figyelembe véve az elszámolhatóságra vonatkozó szabályokat;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. december 31.
e)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy azon projektek vonatkozásában, amelyek esetén indokolt az éves
fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól szóló 1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pontja
szerinti tilalom részleges vagy teljes feloldása, tegyen javaslatot a Kormány részére e tilalom feloldására;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. november 15.
f)
felhívja az építési és beruházási minisztert, valamint a területfejlesztési minisztert, hogy vizsgálják felül
a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok
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teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat] 2. pontja szerinti felfüggesztéssel érintett, európai
uniós forrás terhére finanszírozott állami beruházások körét;
Felelős:
építési és beruházási miniszter
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
g)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az f ) alpont szerinti felülvizsgálat eredménye figyelembevételével
kezdeményezzék az általuk irányított vagy felügyelt kedvezményezett által megvalósított projektek
vonatkozásában az 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 2. pontja szerinti felfüggesztés feloldását.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
2. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. pontjában a „szeptember 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1537/2022. (XI. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla
javára történő forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter által megnyitott – letéti számlán gyűjthető keretösszeg
év közben történő emelkedésére tekintettel a keletkező különbözet kifizetésére ütemezetten kerüljön sor;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31/D. § (8) bekezdése szerinti letéti számlára – a Tv. 31/D. §
(13) bekezdésében foglaltak szerint 2023. január 15. napjáig esedékes negyedévi elszámolás során –
21 000 000 000 forint és a 2022. IV. negyedév során a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése és a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján a letéti
számlán összegyűjtött közvetett támogatás pozitív különbözete kerüljön biztosításra;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése
szerinti letéti számlára – a 2. pontban meghatározott összeg terhére – 8 000 000 000 forint kerüljön előrehozásra;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. november 15.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése
szerinti letéti számlára – a 2. pontban meghatározott összeg terhére – 7 000 000 000 forint kerüljön előrehozásra;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. december 15.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése
szerinti letéti számlára 7 000 000 000 forint kerüljön megfizetésre;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2023. február 15.
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése
szerinti letéti számlára 5 000 000 000 forint kerüljön megfizetésre;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2023. március 15.
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7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése
szerinti letéti számlára – a Tv. 31/D. § (13) bekezdésében foglaltak szerint 2023. április 15. napjáig esedékes
negyedévi elszámolás mellett – további 3 000 000 000 forint kerüljön megfizetésre.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2023. április 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormán 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozata
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása
előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 3 865 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 37 442 850 050 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok
alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet
szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 2. pont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
37 442 850 050 forinttal történő túlteljesülését;
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 181 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére,
a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a 4. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 181 100 000 000 forinttal történő túlteljesülését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7548

1. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

198291

Fejezet
szám

XIII.

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

K3

2

349351

1

377106

4

K6

375995
22

368206
XLVII.

2

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

1

32

K5

1

K5

7

385517

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 035 000 000

-800 000 000

A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti
térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai
K5

20

KI ADÁSOK

Dologi kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Paks II. Zrt. tőkeemelése
Beruházások

5
XXI.

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség

2

8

Fejezet
név

4
K8

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetközi tagdíjak

Egyéb működési célú kiadások

800 000 000

Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok
Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő
támogatás
Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

-30 000 000

-3 035 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

Államháztartási egyedi
azonosító

198291

XIII.

385517

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

XXI.

375995

Cím
szám

20

XLVII.

2

1

32

7
4

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetközi tagdíjak
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő
támogatás

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 035 000 000

30 000 000

-3 035 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

Módosítás
(+/-)

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n.év

3 865 000 000

II. n.év

III. n.év
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forintban
Fejezet
szám

IV. n.év

3 865 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

7549

7550

2. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587

1

21

386395

003737

Cím
szám

XIV.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Kiemelt
előir.
szám

1
K1
1

K5
K8

5

K3

20
32
385595

255389
XX.

K5
7

20

386340

3

1

K5

7

343451

K8

48
XXI.

20

347762

K3

1
28

1

2

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KI ADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
célelőirányzatok

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

739 581 125

9 236 100 000
763 900 000

2 500 000 000

K3

1
1

K6

Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
Beruházások

1 000 000 000

161 942 550

1 117 373 265
3 366 937 185
1 188 587

4 904 162 903

6 341 732 283
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XLIII.

329639

K5

12

398073

Cím
név

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét
elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

4
XVIII.

Fejezet
név

1

385484
2
388217

1

1

6
386995

8

400417

1

K5

4

2

K3
K8

3

10

K3
K8

K5

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális értékmegőrző beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok
Vállalkozásfejlesztési programok
Egyéb működési célú kiadások

-37 442 850 050

1 157 527
2 315 053 559

1 866 040
3 732 081 500

1 259 773 526

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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XLVII.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XIII.
002587
386395
003737

Cím
szám

1
21

XIV.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

1

5
20
32
4

XVIII.
255389

XX.

7

20

386340
398073
343451

3

12
1
7

XXI.

48
20

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
célelőirányzatok

1

385595

Jogcím
szám

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét
elősegítő ágazati szakmai programok támogatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
Kincstári díj
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

739 581 125
10 000 000 000
2 500 000 000

1 000 000 000

161 942 550

1 117 373 265
3 366 937 185
1 188 587

7551

XLVII.

388217

386995
400417

28
2

1
6

8

4
2

3

10

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális értékmegőrző beruházások
Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok
Vállalkozásfejlesztési programok

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

7552

347762

4 904 162 903

2 316 211 086

3 733 947 540
1 259 773 526

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

37 442 850 050

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

37 442 850 050

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
298224

Cím
szám

20

21

387017
XVII.
400628

20

21
400639

399017

L.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

K3

6

K5

39

18

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5

1

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KI ADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Sport intézmények
Nemzeti Sportközpontok

Dologi kiadások
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Technológiai és Ipari Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Energiaintenzív vállalatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése
Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Rezsivédelmi Alap
Rezsivédelmi Alap központi kiadása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 200 000 000

1 800 000 000
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3. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz

14 992 504
29 985 007 496

148 100 000 000

-181 100 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
298224
387017

400628

Cím
szám

20
21

XVII.

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
6

39

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Sport intézmények
Nemzeti Sportközpontok
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Technológiai és Ipari Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Energiaintenzív vállalatok támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 200 000 000
1 800 000 000

30 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év

181 100 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

181 100 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

7553

7554
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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.

