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Kormányrendeletek

A Kormány 367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
a hatósági árral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2022. október 1.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg lép.
2. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje
alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet
a)
1. § a) pontjában a „2022. október 1.” szövegrészek helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
b)
1. § b) pontjában a „2022. október 1.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg
lép.
3. §		
A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésében a „2022. október 1.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
4. §		
A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.)
Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „2022. október 1.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg,
b)
2. § (1) és (3) bekezdésében a „szeptember és október” szövegrész helyébe a „szeptember, október, november,
december és 2023. év január” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdésében a „kilenc hónapra arányosan jutó” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
d)
2. § (2) bekezdésében a „2022. év első és második negyedévére” szövegrész helyébe a „2022. évre” szöveg,
e)
2. § (4) bekezdésében a „2022. október 31.” szövegrész helyébe a „2023. január 31.” szöveg,
f)
3. §-ában a „2022. január 1-je és 2022. október 1-je között” szövegrész helyébe a „2022. évben” szöveg,
g)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „augusztus és szeptember” szövegrész helyébe az „augusztus,
szeptember, október, november és december” szöveg,
h)
7. §-ában az „58%-ának” szövegrész helyébe a „83%-ának” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (4) bekezdésében, valamint
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet
biztosítani.
(2) A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
(3) Az Nkt. 4. § 31. pontjától, az Szkt. 34. § (1) bekezdés b) pontjától, valamint az R. 2. § (2) bekezdésétől eltérően
a 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).
(4) Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi
oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó
veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 132. § (1) bekezdése
alapján kormányzati igazgatási szünetet (a továbbiakban: igazgatási szünet) rendel el – a külképviseletekről és
a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletek kivételével –
valamennyi, a Kit. 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervre (a továbbiakban: kormányzati igazgatási
szerv). Az igazgatási szünetre nem alkalmazandó a Kit. 129. § (1) bekezdése és 132. § (2)–(3) bekezdése.
(2) Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az igazgatási szünetre eső
valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott személyek
(a továbbiakban: foglalkoztatott) részére, azzal, hogy
a)
ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó törvény azon rendelkezése,
amely alapján a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik,
b)
először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,
c)
ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.
(4) A (3) bekezdés és a 3. § (1) bekezdése nem alkalmazandó azokra a napokra, amikor a foglalkoztatott a jogviszonyára
irányadó jogszabály alapján mentesül a rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettség alól.
(5) Ha a foglalkoztatott jogviszonya az igazgatási szünet alatt szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik
igénybe vehető szabadsággal az igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a foglalkoztatott mentesül
a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, azzal, hogy a mentesülés időtartamára
a foglalkoztatott az illetményével megegyező összegű díjazásra – külön megállapodás nélkül – jogosult.

2. §

(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt – a 3. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – a kormányzati igazgatási szerv
feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.
(2) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele
a)
a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
b)
azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt,
c)
a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
d)
a kormányzati igazgatási szerv által megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű
teljesítésének határidejébe,
e)
a Közszolgálati Döntőbizottság eljárásának határidejébe, valamint
f)
az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben
a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati igazgatási szervvel szemben indult,
vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell a Közszolgálati Döntőbizottságra is.
(4) Az (1) bekezdés kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátására vonatkozó rendelkezését, valamint
a (2) bekezdést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 11. §-a szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni.
(5) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazása esetén az érintett kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének 2023. évre
áthúzódó összegét a központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt
maradványának kell tekinteni, ha a pénzügyi teljesítés legkésőbb 2023. január 31-én megtörténik.
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3. §

(1) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító, illetve felügyelő miniszter elrendelheti a kormányzati igazgatási
szerv foglalkoztatottjai vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzést, továbbá meghatározhatja
az érintett kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti – 2. § (1) bekezdésétől eltérő – működésének és
ügyfélfogadásának rendjét.
(2) Az igazgatási szünet alatt felmentési, illetve felmondási idejét töltő foglalkoztatott számára az (1) bekezdés
alapján az igazgatási szünet azon részére rendelhető el munkavégzés, amely vonatkozásában nem mentesítette
a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól a foglalkoztatottat.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a miniszter a foglalkoztatott jogviszonyának létesítő okiratában
meghatározottól eltérő munkavégzési helyet is kijelölhet, azzal, hogy ebben az esetben a Kit. 99. § (4) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
(4) A foglalkoztatottat az (1)–(3) bekezdésben foglaltakról az igazgatási szünet alatti munkavégzés időpontját legalább
két nappal megelőzően tájékoztatni kell.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben az érintett foglalkoztatottra az elrendelt munkavégzés idejére nem
alkalmazandó az 1. § (3) bekezdése.
(6) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásakor a munkavégzés elrendelésére és a munkavégzés eltérő helyének kijelölésére
a)
a miniszterek vonatkozásában a miniszterelnök,
b)
a Miniszterelnöki Kormányiroda foglalkoztatottjai vonatkozásában a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára
jogosult.

4. §

(1) Ha a kormányzati igazgatási szerv olyan épületben működik, ahol az épületben csak az e rendelet hatálya alá tartozó
foglalkoztatottakat foglalkoztatnak, és az igazgatási szünet időtartama alatt nincs munkavégzés, az épületben
az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag az épület üzemeltetéséhez, illetve őrzésvédelméhez szükséges
személyi állomány tartózkodhat.
(2) Az érintett kormányzati igazgatási szerv vezetőjének kérelmére az (1) bekezdés alkalmazása alól
a Miniszterelnökséget vezető miniszter mentesítést adhat.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) 12. § (5) bekezdését az Ukrajna területén
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
2. §		
Ha a Pvkit. 6. § (1) bekezdése szerint a bíróság a hatóság értesítése alapján nemperes eljárásban végzéssel
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot rendel el, és a zárlat elrendelésére irányuló
döntés időpontjában az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető
intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendelet 6b. cikk (2a) és
(2b) bekezdése szerinti, a vagyon befagyasztás alóli mentesítésére vonatkozó feltétel fennáll, továbbá a mentesítés
iránti kérelmet az arra jogosult már benyújtotta, a bíróság a zárlat elrendelésével egyidejűleg dönt a mentesítés
iránti kérelemről is. A bíróság döntése ellen benyújtott fellebbezésnek nincs a döntés végrehajtására halasztó
hatálya.
3. §

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

4. §

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

5. §		
Ez a rendelet az (EU) 2022/1273 tanácsi rendelettel módosított, az Ukrajna területi integritását, szuverenitását
és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i
269/2014/EU tanácsi rendelet 6b. cikk (2a) és (2b) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) és a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt (a továbbiakban: 2021. évi XCIX. törvény) az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
Ha az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter e rendelet hatálybalépését megelőzően a vállalkozások
reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról
szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 25. § (3a) bekezdése, illetve a 2021. évi XCIX. törvény 74. § (4a) bekezdése
szerint kifogással élt, illetve kérelmet nyújtott be a bírósághoz a Cstv. IV. Fejezetének mellőzése iránt, és a bíróság
e kifogásnak, illetve kérelemnek (a továbbiakban együtt: kérelem) már helyt adott, ezt a döntést a kérelem
visszavonásáig a kérelemben megjelölt gazdasági társaság ellen benyújtott valamennyi felszámolási eljárás
elrendelése iránti kérelem elbírálása során a bíróság figyelembe veszi.
3. §

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

4. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 82. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra
a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy mind a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező, mind a Ptk. szerinti kamat ötszörösével
megegyező mértékű kamatfizetési kötelezettség esetén a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.”
(2) Az R1. 82. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. alcíme alapján létrejött jogviszonyokra az otthonteremtési kamattámogatásról
szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. alcímének a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező kamatfizetési kötelezettség esetén
a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.”

2. §		
Az R1. a következő 96. §-sal egészül ki:
„96. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseket a Módr9. hatálybalépését megelőzően keletkezett
támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a Módr9. hatálybalépéséig a kormányhivatal vagy az állami
adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős határozatával a visszafizetésre kötelezés nem történt meg.”
3. §		
Az R1.
a)
34. § (2) bekezdésében a „lejárta előtt” szövegrész helyébe a „lejártát követő 90 napon belül” szöveg,
b)
49. § (4) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, 54. §-ában, 55. §-ában, 60. §
(6) bekezdésében, valamint 77. §-ában a „Ptk. szerinti” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem
haladó mértékű” szöveg,
c)
53. § (1) bekezdésében a „Ptk. szerint számított” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó
mértékű” szöveg,
d)
57. § (1) és (2) bekezdésében az „a Ptk. szerinti késedelmi kamattal, a 9. § c) pontja szerinti családi
otthonteremtési kedvezmény esetében a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével” szövegrész
helyébe a „Ptk. szerinti, de az 5%-os mértéket meg nem haladó kamattal, a 9. § c) pontja szerinti családi
otthonteremtési kedvezmény esetében a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő, de legfeljebb 5%-os
mértékű kamattal” szöveg
lép.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján létrejött jogviszonyokra
és benyújtott kérelmekre a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a 2016. február 10. napján hatályos rendelkezéseit
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kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Ptk. szerinti kamat mértékével megegyező kamatfizetési kötelezettség
esetén a fizetendő kamat mértéke az 5%-ot nem haladhatja meg.”
5. §		
Az R2. a következő 68. §-sal egészül ki:
„68. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 372/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseket a Módr10. hatálybalépését megelőzően keletkezett
támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha a Módr10. hatálybalépéséig a kormányhivatal vagy az állami
adóhatóság végleges, illetve a bíróság jogerős határozatával a visszafizetésre kötelezés nem történt meg.”
6. §		
Az R2.
a)
19/A. § (5) bekezdésében, 19/C. § (5) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. §
(1) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 39. § (1) és (2) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 44. §
(6) bekezdésében, valamint 51/H. §-ában a „Ptk. szerinti” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem
haladó mértékű” szöveg,
b)
20. § (7) bekezdésében a „lejárta előtt” szövegrész helyébe a „lejártát követő 90 napon belül” szöveg,
c)
35. § (1) bekezdésében a „Ptk. szerint számított” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti, de 5%-ot meg nem haladó
mértékű” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2022. (IX. 29.) MNB rendelete
a „Király kis Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Király kis Miklós” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 30.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle
finomrecés, a recéken a kétszer ismétlődő „MAGYAR NÉPMESÉK RAJZFILMSOROZAT ●●●” szélfelirattal.
(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali harmadban a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat főcíme alapján készült,
stilizált népművészeti virágmotívum és egy galamb, fent napmotívum, jobb oldalon – csillagmotívumokkal
körülvéve – holdmotívum ábrázolása látható. Az előlap középső részén, két-két egymás alatti sorban – kézírással –
a „Magyarország” felirat, valamint a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat, továbbá a „BP.” verdejel és a „2022”
verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának alsó részén félalakos, stilizált népmesei királyfi-ábrázolás, felső részén egy háromfejű,
tűzokádó sárkány ábrázolása látható. A hátlap jobb oldalán, a sárkány ábrázolása alatti két sorban – kézírással –
a „Király” és a „kis Miklós” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, lent Vékony Fanni tervezőművész
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 41/2022. (IX. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 41/2022. (IX. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 12/2022. (IX. 29.) MK rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló
3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.)
Korm. rendelet 4. §-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. §		
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

6459

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 158. szám

1. melléklet a 12/2022. (IX. 29.) MK rendelethez
„1. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

MK_ArStop_A4_dec31_2_8_gorbe.indd 1

2022. 09. 19. 13:04

”
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2. melléklet a 12/2022. (IX. 29.) MK rendelethez
„2. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

”
MK_ArStop_A4_dec31_2_8_gorbe.indd 2

2022. 09. 19. 13:04
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1463/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ–EGB
Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség
teljesítéséről
A Kormány – a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben
1992. március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
213/2005. (X. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában foglalt jelentési kötelezettség
teljesítése érdekében –
a)
elfogadja a Víz és Egészség Jegyzőkönyv 2022. évi végrehajtásáról készült összefoglaló jelentést
(a továbbiakban: Jelentés);
b)
felhatalmazza a belügyminisztert a Jelentés angol nyelvű szövegváltozatának az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottság Titkárságához történő benyújtására.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1464/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz
kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat kormányzati
struktúraváltással összefüggő módosításáról
1. A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1464/2022. (IX. 29.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A belügyminiszter – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – kísérleti projekt keretében
intézkedjen egyes, a hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában automatizált döntéstámogató rendszer
kifejlesztéséről a döntéshozatali folyamat átláthatóságának és ellenőrizhetőségének javítása, valamint ezáltal
az eljárás korrupciómentességének biztosítása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
2023. január 31.”
2. A Határozat 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Az építési és beruházási miniszter – a gazdaságfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és
az igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja meg az egységes jogszabályi háttér megteremtésének lehetőségét
a közpénzből finanszírozott jelentős beruházások előkészítésére és lebonyolítására, illetve integritási kockázatainak
kezelésére.
Felelős:
építési és beruházási miniszter
gazdaságfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2023. június 30.”
3. A Határozat 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A gazdaságfejlesztési miniszter – az építési és beruházási miniszter, a technológiai és ipari miniszter,
a pénzügyminiszter és a belügyminiszter bevonásával – vizsgálja meg az ISO rendszer alkalmazásának feltételeit és
várható hatásait az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál, majd – a vizsgálat eredményeitől
függően – tegyen javaslatot a Kormány részére a szükséges intézkedésekre.
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
építési és beruházási miniszter
technológiai és ipari miniszter
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
2023. június 30.”
4. A Határozat 1. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A belügyminiszter – a pénzügyminiszter és a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával – a közszféra
integritásának továbbfejlesztése érdekében, az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszere működési
tapasztalatainak felhasználásával, vizsgálja meg, hogy – az igények és a jó gyakorlatok költségvetési szervek
körében végzett felmérése alapján – milyen integritásirányítási modell alkalmazása lenne célszerű a különféle
ágazatokba és szervtípusokba tartozó költségvetési szervek, valamint az állam többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaságok esetében.
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő:
2023. március 31.
Forrás:
a felszabaduló forrás függvényében Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program”
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A Kormány 1465/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1124/2021. (III. 12.)
Korm. határozat] 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Tanács elnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által felkért személy. A Tanács társelnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – az agrárminiszter által felkért
személy. A Tanács titkára – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – a miniszter által az általa vezetett minisztérium
állományából kijelölt személy.”
2. Az 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács szavazati joggal bíró tagjai:)
„b) az agrárminiszter által kijelölt 3 fő,”
3. Az 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat
a)
3. pontjában a „11” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
b)
5. pont a) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „2” szöveg,
c)
6. pont c) alpontjában az „1” szövegrész helyébe a „2” szöveg,
d)
6. pont f ) alpontjában az „a bejegyzett országos” szövegrész helyébe az „a bejegyzett” szöveg és
az „1” szövegrész helyébe a „2” szöveg
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1466/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány visszavonja a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat]
2. pont a) alpontját.
2. Hatályát veszti az 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 4. pontjában az „a Rodostói turistaház és” szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1467/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbiakról határoz:
1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
2.1. A:4 mezőjében a „VP1-1.2.1-22” szövegrész helyébe a „VP1-1.2.1-23” szöveg,
2.2. C:4 mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
2.3. E:4 mezőjében a „28,00” szövegrész helyébe a „10,50” szöveg,
2.4. F:4 mezőjében a „00,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
2.5. H:4 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „2,50” szöveg,
2.6. K:4 mezőjében a „2022. április” szövegrész helyébe a „2023. február” szöveg,
2.7. K:30b mezőjében a „2022. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2022. június” szöveg,
2.8. K:30c mezőjében a „2022. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2022. április” szöveg,
2.9. K:59/2 mezőjében a „2022. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2022. április” szöveg,
2.10. C:72 mezőjében a „18,60” szövegrész helyébe a „18,06” szöveg,
2.11. C:74 mezőjében a „10,42” szövegrész helyébe a „10,96” szöveg
lép.
3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
3.1. D:2 mezőjében a „18,60” szövegrész helyébe a „18,06” szöveg,
3.2. D:4 mezőjében a „10,42” szövegrész helyébe a „10,96” szöveg
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1467/2022. (IX. 29.) Korm. határozathoz
1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
[A
1.

Felhívás
azonosító

2.

jele

3a.

VP1-1.1.1-22

B
Felhívás
neve

Agrárgazdasági képzések
és felkészítő tréningek

C

D

E

F

G

H

I

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás

(Mrd Ft)

keretösszege

J

K

Felhívás

Felhívás

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

módja

tervezett ideje]

1,00

0,00

0,50

0,10

0,40

0,00

0,00

standard

2022. december

G

H

I

J

K

2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a. sorral egészül ki:
[A
1.

Felhívás
azonosító

2.

22a.

jele

VP3-3.1.1-22

B
Felhívás
neve

Mezőgazdasági termelők
EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez
történő csatlakozásának
támogatása

C

D

E

F

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás

(Mrd Ft)

keretösszege

Felhívás

Felhívás

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

módja

tervezett ideje]

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

standard

2022. december

G

H

I

J

K

3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 30d. sorral egészül ki:

1.

Felhívás
azonosító

2.

jele

30d.

VP3-14.1.4-22

B
Felhívás
neve

Baromfi állatjóléti
támogatás

C

D

E

F

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Felhívás

(Mrd Ft)

keretösszege

Felhívás

Felhívás

meghirdetésének

meghirdetésének

(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

módja

tervezett ideje]

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2022. október
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A Kormány 1468/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról szóló 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány mentesíti a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és
a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.)
Korm. határozat 2. pontjában foglalt felfüggesztés alól a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról szóló
1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat] 1. pontjában meghatározott
beruházásokat.
2. Az 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a Záhony széles állomáson, Záhony-Rendező állomáson, Fényeslitke Déli rendező állomáson, valamint
Eperjeske-Rendező állomáson 17 932 méter normál nyomtávú és 2475 méter széles nyomtávú vágányfejlesztéssel,
11 kitérő átépítésével, valamint a kapcsolódó biztonsági-berendezési és térvilágítási beavatkozásokkal.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1469/2022. (IX. 29.) Korm. határozata
a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó
légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti
átfogó légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a technológiai és ipari minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a technológiai és ipari minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 80/2022. (IX. 29.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás, valamint
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések
cseréjéről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás, valamint a Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló
megállapodás (a továbbiakban együtt: Megállapodások) módosításának létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodások módosításának létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodások módosítását követően a Megállapodások módosított szövegeinek végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

