MAGYAR KÖZLÖNY

132. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. augusztus 5., péntek

Tartalomjegyzék

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról

5616

289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes
szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító
rezsivédelmi szolgáltatásról

5619

A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló
kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

5622

A 2023-ban Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok
koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól

5624

A 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását
Irányító Testület létrehozásáról

5625

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

5626

290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

1382/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat

1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat

64/2022. (VIII. 5.) ME határozat

5616

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 132. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete
az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény 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 az egységes közszolgáltatói
számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Számlakép tv.) az ezen rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni 2022. december 31. napjáig.
2. §

(1) A Számlakép tv.
a)
1. mellékletét az 1. melléklet szerinti,
b)
2. mellékletét a 2. melléklet szerinti,
c)
3. mellékletét a 3. melléklet szerinti,
d)
4. mellékletét a 4. melléklet szerinti
eltéréssel kell alkalmazni.
(2) E rendeletet a 2022. augusztus 1-jét követően kibocsátott számlákra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy
a számla 2022. augusztus 1-jét megelőző tételeket tartalmaz, vagy sem.

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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1. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez
1. A Számlakép tv. 1. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező
szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.
Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna:			
Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása:			
(Ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került.)

Ft
Ft

2. A Számlakép tv. 1. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat
a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már rezsicsökkentett díj alapján számított
összeget tartalmazza. A B GEO és a fűtési idényben igénybe vett H tarifa esetén az Ön fizetési kötelezettsége
kapcsán az elszámolt időszak teljes egészére rezsicsökkentett díj került alkalmazásra.” szöveget kell alkalmazni.
3. A Számlakép tv. 1. melléklet 4. pont 4.7. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:
„4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a számlázással
érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a villamos
energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – a villamos energia versenypiaci
egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”
4. A Számlakép tv. 1. melléklet 4. pont 4.8. alpontja nem alkalmazandó.

2. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez
1. A Számlakép tv. 2. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező
szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.
Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna:			
Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása:			
(Ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került.)

Ft
Ft

2. A Számlakép tv. 2. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat
a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza.
Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák összességére
figyelemmel került meghatározásra. A B GEO és a fűtési idényben igénybe vett H tarifa esetén az Ön fizetési
kötelezettsége kapcsán az elszámolt időszak teljes egészére rezsicsökkentett díj került alkalmazásra.” szöveget kell
alkalmazni.
3. A Számlakép tv. 2. melléklet 4. pont 4.6. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:
„4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: a számlázással
érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a villamos
energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – a villamos energia versenypiaci
egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”
4. A Számlakép tv. 2. melléklet 4. pont 4.7. alpontja nem alkalmazandó.
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3. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez
1. A Számlakép tv. 3. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező
szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.
Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna:			
Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása:			
(Ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került.)

Ft
Ft

2. A Számlakép tv. 3. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat
a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza.”
szöveget kell alkalmazni.
3. A Számlakép tv. 3. melléklet 4. pont 4.7. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:
„4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a számlázással
érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a földgáz
egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – a földgáz versenypiaci egységára
alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”
4. A Számlakép tv. 3. melléklet 4. pont 4.8. alpontja nem alkalmazandó.

4. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez
1. A Számlakép tv. 4. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező
szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.
Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna:			
Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása:			
(Ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került.)

Ft
Ft

2. A Számlakép tv. 4. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat
a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza.
Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák összességére
figyelemmel került meghatározásra.” szöveget kell alkalmazni.
3. A Számlakép tv. 4. melléklet 4. pont 4.6. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:
„4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: a számlázással
érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a földgáz
egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – a földgáz versenypiaci egységára
alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”
4. A Számlakép tv. 4. melléklet 4. pont 4.7. alpontja nem alkalmazandó.
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A Kormány 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról
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 8. § 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 az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt
a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára. E rendelet értelmében
a rezsivédelmi szolgáltatás a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben
meghatározott mértékig méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében a villamos energia és földgázellátás
biztosítása egyetemes szolgáltatás útján az energia piaci körülmények megváltozása esetén is. A rezsivédelmi
szolgáltatás biztosítása állami közfeladat.
(2) A Kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra
a)
a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése
szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),
b)
a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területét
együttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)
jelöli ki.
(3) A Kormány 2024. január 1-jén a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a kijelölés időpontjában villamos energia
vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására hatályos engedéllyel rendelkező valamennyi engedélyes
figyelembevételével, az egyenlő bánásmód és a legkisebb költség elvének alkalmazása mellett két év időtartamra
villamos energia és földgáz szolgáltatót jelöl ki.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott konzorciumi szerződést annak hatálybalépését követő 3 napon belül,
de legkésőbb 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére
tájékoztatás céljából.
(5) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a miniszter a villamos energia szolgáltatóval és a földgáz szolgáltatóval
legkésőbb 2022. augusztus 11-ig szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely szerződést tájékoztatás céljából
2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküld a Hivatal részére.
A szerződés tartalmazza
a)
a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát, területi és időbeli
hatályát,
b)
a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés összege megállapításának részletes szabályait és
c)
az ellentételezés kifizetésének részletes szabályait.
(6) A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása nem minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
szerinti szolgáltatásnyújtásnak, és a szolgáltatásnyújtásért a 4. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott korrekciós
tényező figyelembevételével kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő.

2. §

(1) Az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért a villamos
energia szolgáltató és a földgáz szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre
jogosult, amit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi
tárgyát az általános forgalmi adónak.
(2) A földgáz szolgáltató részére járó ellentételezés összege megegyezik azzal az összeggel, amellyel a tárgyévre
vonatkozóan meg kell szüntetni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti negatív
összegű árbevétel különbségek kumulált értéke és a pozitív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke közötti
különbözetet (egyenleget).
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(3) A villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés a villamos energia egyetemes szolgáltatás bevétellel nem
fedezett, a tevékenység ellátásához szükséges nettó ráfordítással azonos összeg. Az ellentételezés kiszámításának
módszertanát miniszteri rendelet határozza meg.
3. §

(1) A villamos energia és földgáz szolgáltató a 2022. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó
ellentételezés megállapítása és kifizetése iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) 2022. augusztus 12-ig,
a 2023. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét
2022. november 15-ig nyújtja be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatal részére. Ha a villamos energia vagy
a földgáz szolgáltató a kérelmét a jelen bekezdésben rögzített határidőkhöz képest késedelmesen nyújtotta be,
úgy a késedelmes napok számával a 4. § (2), (5) és (7) bekezdésében meghatározott határidők automatikusan
meghosszabbodnak.
(2) Ha a tárgyévi ellentételezés vonatkozásában benyújtott kérelmet alátámasztó kalkulációban alkalmazott
feltételezéshez képest
a)
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők várható ellátásában vagy fogyasztásában vagy
b)
az egyetemes szolgáltatás ellátásához szükséges ráfordításokban
jelentős változás következik be, akkor a szolgáltató kérelem kiegészítést nyújthat be a miniszternek és egyidejűleg
a Hivatalnak. A miniszter a Hivatal javaslatának figyelembevételével a benyújtást követő harminc napon belül dönt
az ellentételezés mértékének módosításáról. Jelentős változásnak minősül, amennyiben a kérelmet alátámasztó
kalkuláció egyes paraméterei olyan mértékben változnak, aminek eredményeképpen a tárgyévi ellentételezés
összegében legalább 15 milliárd forint pozitív vagy negatív eltérés megállapítható. A kérelem kiegészítés
tartalmazza az eredeti, kérelem kiegészítéssel módosuló kérelmet, a kérelem kiegészítést megalapozó kalkulációját,
valamint a kérelem kiegészítést megalapozó és az eredeti kérelem egyes paramétereinek összehasonlítását, továbbá
szöveges magyarázatát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza
a)
az érvényesíteni kívánt igény jogcímét,
b)
a tárgyévi szolgáltatáshoz kapcsolódó ellentételezés – 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti módszertan alapján
kiszámított – értékét az elérhető legfrissebb kalkuláció alapján, dokumentációval alátámasztva,
c)
a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ellentételezés tény adatok alapján
megállapított indokolt összegét,
d)
a tárgyévet megelőző évben, valamint a tárgyévben a kérelem benyújtásáig folyósított ellentételezés
összegét, valamint a kifizetett különbözeti összeget és
e)
részletes szöveges magyarázatot a kérelmet alátámasztó számításhoz.

4. §

(1) A miniszter az ellentételezés megállapítása iránti kérelmet és a 3. § (2) bekezdése szerinti kérelem kiegészítést
a Hivatal bevonásával vizsgálja meg, ennek érdekében a miniszter a kérelmet vagy kérelem kiegészítést a beérkezést
követő munkanapon továbbítja a Hivatalnak.
(2) A Hivatal a villamos energia és földgáz szolgáltató által benyújtott kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben
és azok mellékleteiben foglaltak e rendeletnek és a 2. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendeletnek való
megfelelőségét vizsgálja, és javaslatot tesz a miniszternek az ellentételezés összegére. A Hivatal a javaslatát
a 2022. évi ellentételezés tekintetében 2022. szeptember 1-ig, a 2023. évi ellentételezés tekintetében
2022. december 10-ig küldi meg a miniszternek. A kérelem kiegészítés esetén a Hivatal az ellentételezés mértékére
vonatkozó javaslatát a kérelem kiegészítés Hivatal általi kézhezvételétől számított 15 napon belül küldi meg
a miniszternek.
(3) Ha a kérelmet vagy a kérelem kiegészítést a villamos energia vagy földgáz szolgáltató hiányosan nyújtotta be,
a Hivatal ésszerű határidő tűzésével felhívja a villamos energia vagy földgáz szolgáltatót, hogy a kérelmet
az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtsa be. A hiánypótlásra megszabott határidővel a 3. §
(2) bekezdése, továbbá a 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti határidők meghosszabbodnak. Amennyiben a hiánypótlási
felhívás ellenére a kérelem vagy a kérelem kiegészítés nem kerül kiegészítésre, a Hivatal a rendelkezésre álló
információk alapján teszi meg javaslatát.
(4) A Hivatal a kérelemben vagy a kérelem kiegészítésben és az azok mellékleteiben foglaltak megfelelőségének
a vizsgálatához – határidő tűzésével – a szolgáltatótól felvilágosítást, továbbá adatszolgáltatást kérhet. Amennyiben
a kérés ellenére a szükséges felvilágosítás vagy adatszolgáltatás nem vagy hiányosan kerül teljesítésére, a Hivatal
a rendelkezésre álló információk alapján teszi meg javaslatát.
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(5) Ha a kérelemben és a mellékleteiben foglaltak megfelelnek az e rendeletben és a 2. § (3) bekezdésében hivatkozott
miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, a miniszter – a Hivatal javaslatának a figyelembevételével –
az 1. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott formában, a 2022. évi ellentételezés esetében
2022. szeptember 5-ig, a 2023. évi ellentételezés esetében 2022. december 20-ig állapítja meg a kifizetendő
összeget.
(6) Az (5) bekezdés szerint megállapított összeget a tárgyévre vonatkozó mértékének megállapítását követően
a miniszter elkülönített költségvetési forrásból fizeti ki egy vagy több részletben. A kifizetésre kerülő ellentételezés
részletének meghatározásakor korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
ellentételezés korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét. A részletek összegére és
esedékességének időpontjára a villamos energia szolgáltató vagy a földgáz szolgáltató – a likviditási tervének
adataival alátámasztott – javaslatot tehet a miniszter részére. Több részletben történő kifizetés esetén a 2023. évet
érintően a miniszter az egyes negyedévek hónapjaira esedékes ellentételezések kifizetésének ütemezéséről a tárgy
negyedévet megelőző negyedév első hónapjának végéig dönt, mely döntésről 3 munkanapon belül értesíti
a Hivatalt és a villamos energia és földgáz szolgáltatót.
(7) A 2022. év tekintetében a megállapított ellentételezés legfeljebb 30 százalékának legkésőbb
2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részének legkésőbb 2022. december 15-éig kerül sor a (6) bekezdés szerinti
kifizetésére. A 2023. év tekintetében a megállapított ellentételezés (6) bekezdés szerinti kifizetésére legkésőbb
2023. december 20-ig kerül sor. A megállapított ellentételezés igényléséről a miniszter a kifizetés felmerülését
megelőzően legalább hét nappal korábban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.
(8) A villamos energia és földgáz szolgáltató 2023. május 15-éig a 2022. évi szolgáltatási kötelezettség tekintetében
elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Amennyiben a benyújtott kérelem alapján a 2022. évi szolgáltatási
kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől,
a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével 2023. július 15.
napjáig állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. A kifizetésre kerülő 2023. évi ellentételezés részletének
meghatározásakor a miniszter korrekciós tényezőként figyelembe veszi a 2022. évre vonatkozó ellentételezés
korábban megállapított és ténylegesen indokolt összegének különbségét.
(9) A villamos energia és földgáz szolgáltató 2024. május 15-ig a 2023. évi szolgáltatási kötelezettség tekintetében
elszámolási kérelmet küld a miniszter részére. Amennyiben a benyújtott kérelem alapján a 2023. évi szolgáltatási
kötelezettség kifizetett ellentételezése eltér a 3. § szerint a tényadatok alapján meghatározott indokolt összegtől,
a miniszter az e rendeletben rögzített határidők és a Hivatal javaslatának figyelembevételével 2024. július 15-ig
állapítja meg a többlet vagy hiány mértékét. Ha az eltérés a szolgáltató javára többletet mutat, a szolgáltató
2024. augusztus 31-ig a különbözetet visszafizeti. Ha az eltérés a szolgáltató hátrányára hiányt mutat, a miniszter
2024. július 31-ig gondoskodik a különbözetnek a szolgáltató részére történő megfizetéséről. Az ellentételezés
részletekben történő kifizetése esetén a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerülnek az egyes részletek
kifizetésre a villamos energia és földgáz szolgáltató számára.
5. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 13/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól
eltérően a Vet. 9. §-a szerinti kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszerben a Vet. 13. §
(1) bekezdése szerinti, 2022. és 2023. évi kötelező befizetésen alapuló pénzeszközök a megújuló energiaforrásokból
és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott bevételeinek a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási
rendszer működtetésének kiadásait meghaladó részét (a továbbiakban: különbözeti összeg) a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. §-a szerint meghatározott elhatárolás összegének növelésére kell a befolyt
többletbevételek erejéig felhasználni és a földgáz szolgáltató részére kifizetni. A felhasználásra vonatkozó
szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. A kifizetés nem minősül az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltatásnyújtásnak, a kifizetett összeg visszafizetési kötelezettség nélkül
átadott pénzeszköznek tekintendő.
6. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a)
a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanát és
b)
a különbözeti összeg 5. §-ban meghatározott célra történő felhasználásának részletes szabályait
rendeletben határozza meg.
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7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §

(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

A Kormány 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet 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 nagycsaládosokat megillető
földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR) 2022. december 31.
napjáig az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) A KR 3. § (4) bekezdésétől eltérően 2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság
megállapítása esetén a jogosult három gyermek esetén az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes
földgázmennyiségen felül további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további
10 250 MJ kedvezményes mennyiségre jogosult felhasználási helyenként és naptári évenként.
(2) A KR 3. § (1) bekezdés b) pontjának és 1. mellékletének előírásaitól eltérően fogyasztói közösség esetében
a jogosultat az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott, (1) bekezdés
szerinti kedvezmény illeti meg. A KR 9. § (1) bekezdésétől eltérően a fogyasztói közösség képviselője az egyetemes
szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező
jogosult felé. A KR 5. § b) pontja nem alkalmazható.

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.
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5. §		
A 2. § szerinti nagycsaládos kedvezményt e rendelet hatálybelépésekor már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1382/2022. (VIII. 5.) Korm. határozata
a 2023-ban Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság megrendezésével kapcsolatos
összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, 2022. augusztus 1. napjától 2023. december 31. napjáig dr. Schmidt Ádámot
a 2023. évben Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság)
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
koordinálja a Világbajnokság előkészítését, valamint a megrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;
b)
koordinálja a szükséges kormányzati döntések, intézkedések előkészítését, ennek keretében javaslatot tesz
az esetleges kapcsolódó jogalkotási és egyéb feladatokra;
c)
ellenőrzi a Világbajnokság előkészítésével, megrendezésével összefüggő kormányhatározatok,
jogszabályok végrehajtását, illetve szervezi az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási
együttműködést;
d)
figyelemmel kíséri és segíti a Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában
érintett kormányzati szervek tevékenységét;
e)
figyelemmel kíséri és összehangolja a Világbajnokság előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos
feladatokat, biztosítja az érintett kormányzati, önkormányzati és sportszakmai közreműködők közötti
együttműködést, az előkészítést és megrendezést biztosító egyes intézkedések kidolgozása érdekében
a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával;
f)
koordinálja és részt vesz a Világbajnokság szervező bizottság és a Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokság
Szervező Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésében;
g)
a Kormány elé terjeszti a Világbajnokság előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása érdekében szükséges előterjesztéseket;
h)
figyelemmel kíséri a rendezés érdekében kötött szerződésekben foglaltak végrehajtását.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a honvédelmi miniszter útján irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységéről a honvédelmi miniszternek számol be.
5. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti.
6. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban nem részesül.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
8. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációja kormánybiztos általi ellátásának elősegítése
érdekében.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozata
a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület létrehozásáról
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a 2023. évben Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság (a továbbiakban:
Világbajnokság) sikeres lebonyolítása, valamint a 2023-ban Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos
(a továbbiakban: Kormánybiztos) feladatai hatékony ellátásának elősegítése érdekében, a Kormány javaslattevő,
véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként létrehozza a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság
Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testületet (a továbbiakban: Testület).
2. A Testület javaslatokat dolgoz ki a Kormánybiztos számára a Világbajnokság előkészítését és megrendezését
biztosító egyes intézkedések érdekében.
3. A Kormány a Testület
a)
elnökének Schmidt Ádámot, a 2023-ban Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztost,
b)
társelnökének Fürjes Balázst, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét,
c)
társelnökének Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét,
tagjának
d)
Szentkirályi Alexandrát, a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztost,
e)
Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét,
f)
Baji Balázst, a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának elnökét,
g)
Deutsch Pétert, a Magyar Atlétikai Szövetség Budapest 2023 Atlétikai Világbajnokság projektjének vezetőjét,
h)
Sterbenz Tamást, a Testnevelési Egyetem rektorát,
i)
Horváth Pétert, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját,
j)
a külgazdasági és külügyminisztert,
k)
a belügyminisztert,
l)
az építési és beruházási minisztert
vagy az általuk delegált személyt nevezi ki, illetve kéri fel.
4. A Testület tagját eseti jelleggel a delegáló által kijelölt másik személy helyettesítheti.
5. A Testület munkájában a Testület elnökének felkérése alapján tanácskozási joggal más közreműködő is részt vehet.
6. A Testület szükség szerint ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A Testület az ügyrendjét, munkarendjét saját maga
állapítja meg.
7. A Testület működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról a Kormánybiztos
gondoskodik.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5626

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 132. szám

A miniszterelnök 64/2022. (VIII. 5.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján – az építési és beruházási
miniszter javaslatára –
dr. Bartal Tamás Lajost,
Határ Renátát,
Horváth Jánost,
Perényi Lóránt Lászlót és
dr. Vukoszávlyev Zoránt
az Építési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2022. augusztus 5-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

