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Kormányrendeletek

A Kormány 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelete
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek
kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről
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. §-ára,
a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű, az 1. mellékletben
meghatározott alapanyag vagy termék (a továbbiakban együtt: gabona) Magyarország területéről külföldre történő
kivitele során e rendelet alapján az államot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a)
értékesítés esetén elővásárlási jog,
b)
a gabonának a tulajdonjogát nem érintő kiszállítása során vételi jog
illeti meg.
(2) E rendeletet nem kell alkalmazni
a)
a gabonának az agrárminiszter által kezdeményezett humanitárius segítségnyújtás keretében végzett
kivitelére, valamint
b)
a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított gabonára.
(3) Az államot az e rendelet alapján megillető elővásárlási jog vagy vételi jog gyakorlásának biztosítása érdekében
a gabonának Magyarország területéről külföldre történő kivitelét a 2. §-ban foglaltak szerint előzetesen be kell
jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH).
(4) Az állam az elővásárlási jogát vagy a vételi jogát a (3) bekezdés szerinti bejelentés (a továbbiakban: bejelentés)
napjától számított harmincadik nap végéig megtett nyilatkozatával az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
gyakorolhatja.
(5) A gabona Magyarország területéről külföldre történő kiszállítása akkor kezdhető meg, ha az állam a (4) bekezdés
szerinti határidőn belül nem tett nyilatkozatot, vagy olyan nyilatkozatot tett, amely szerint az elővásárlási jogot vagy
a vételi jogot nem kívánja gyakorolni.

2. §

(1) A bejelentést
a)
az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az értékesítő,
b)
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gabonának azt külföldre kivinni szándékozó tulajdonosának
minősülő
természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő)
írásban, magyar nyelven teszi meg.
(2) A bejelentés tartalmazza
a)
a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó
aa)
természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát, vagy magyarországi
lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (2) bekezdése szerinti FELIR azonosítóját
(a továbbiakban: FELIR azonosító),
ab)
állampolgárságát,
ac)
elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
ad)
a fizetési számlaszámát;
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b)

(3)
(4)

(5)
(6)

3. §

a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet
ba)
nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát,
ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát, FELIR azonosítóját,
bb)
hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,
bc)
elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
bd)
a fizetési számlaszámát;
c)
a gabona
ca)
1. melléklet szerinti vámtarifaszámát, továbbá mennyiségi és minőségi mutatóit,
cb)
szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, a gabona aktuális piaci
értékét és
cc)
tárolási helyét;
d)
az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a címzett nevét és címét, ahová a gabona leszállításra kerül,
valamint
e)
a gabona értékesítésének, illetve kivitelének tervezett, legfeljebb 2022. május 14. napjáig terjedő időszakát.
A bejelentést a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell megtenni.
A bejelentéshez csatolni kell a gabona külföldre történő
a)
értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint – amennyiben az rendelkezésre áll –
a számla, illetve
b)
szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő tervezett kiszállítást igazoló okirat
másolatát.
A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok hiteles magyar
nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.
A bejelentés (2)–(4) bekezdés szerinti dokumentációjának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást
végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

(1) A NÉBIH a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e
a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek nem felel meg,
a NÉBIH a bejelentést elutasítja azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra, és
új bejelentést szükséges megtenni.
(2) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a NÉBIH a bejelentéseket továbbítja
az agrárminiszter részére, aki megvizsgálja, hogy a gabona külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős
mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a hazai állattartó telepek takarmányellátásához szükséges
alapanyagellátást, veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az élelmezésügyi ellátásbiztonságra.
(3) Az agrárminiszter a (2) bekezdésben meghatározott körülményekkel kapcsolatos álláspontjáról írásban tájékoztatja
a NÉBIH-et, és a körülmény fennállta esetén tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV) is az elővásárlási
és vételi jog gyakorlására vonatkozó álláspontjáról, vételi jog esetében megjelölve a gabona aktuális piaci értékének
megfelelő összeget. Az MNV az 5. §-ban meghatározott módon él az állam elővásárlási, valamint vételi jogának
gyakorlásával.
(4) Ha az állam él elővásárlási vagy vételi jogával, a NÉBIH haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy
a bejelentésben meghatározott gabona vonatkozásában az állam elővásárlási vagy vételi jogot gyakorol, ezzel
egyidejűleg tájékoztatja az MNV-t a bejelentő tájékoztatásának időpontjáról.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételéig a NÉBIH-hez előterjesztett kérelmében a bejelentést
a bejelentő írásban visszavonja, a NÉBIH a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel
összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.
(6) A bejelentésre – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére,
az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre,
az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére,
az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit
azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.
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4. §

(1) A NÉBIH által hozott – önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével –, a véglegessé vált döntés ellen
indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.
(3) A bíróság a keresetlevél beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést
megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a NÉBIH-et új eljárásra kötelezi.

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti elővásárlási jogot vagy vételi jogot az állam az MNV útján gyakorolja.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során az állam az MNV útján a gabonának
az – agrárminiszter 3. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatása szerinti – aktuális piaci értékének megfelelő összeget
a vételi jog gyakorlásáról szóló, 3. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást követő nyolc munkanapon belül megfizeti
a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja vagy 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti
fizetési számlájára, aki ezt követően, a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében
érvényesítheti. A gabona aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével az állam
tulajdonjogot szerez a gabonán, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya.

6. §

(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.
(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel
átveheti, lekérdezheti a NÉBIH nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének
visszaigazolására vonatkozó adatokat.

7. §		
Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, a rendőrség vagy az állami adóés vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett gabona általános forgalmi adó nélküli értékének negyven
százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. május 15-ig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2022. május 15-én hatályát veszti.

10. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelethez
Takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű
alapanyagok vagy termékek köre
A

B

1.

Vámtarifaszám

Termék megnevezése

2.

1001

búza és kétszeres

3.

1002

rozs

4.

1003

árpa

5.

1004

zab

6.

1005

kukorica

7.

1201

szójabab, törve is

8.

1206 00

napraforgómag, törve is
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A Kormány 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelete
a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról
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. §-ára,
a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E § rendelkezéseit az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi
CVII. törvény) szerinti hitelező és a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi CXXX. törvény) 28. alcíme szerint hatósági áras terméket forgalmazó,
üzemszünetet nem hirdető olyan üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, amely legfeljebb 50 üzemanyagtöltő
állomást működtet, és amelynek az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele nem haladta meg
a 2021. évben az 50 000 000 000 forintot (a továbbiakban: üzemanyagtöltő állomás üzemeltető) mint adós között
fennálló hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén kell alkalmazni.
(2) Üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőnek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-,
illetve díjfizetési kötelezettsége, ha ezt az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a hitelezőnél írásban kéri,
2022. május 15. napjáig akként módosul, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető a szerződésből eredő tőke-,
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe.
(3) A hiteltörlesztési moratóriumra a 2020. évi CVII. törvény 7–9. és 11. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(4) E § rendelkezései esetén a 2021. évi CXXX. törvény 17. §-át nem kell alkalmazni.

2. §

(1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
(a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló, 2022. év február, március, április, május és június havi adófizetési
kötelezettségét csökkenti a töltőállomáson munkaviszonyban foglalkoztatott – töltőállomásonként legfeljebb
négy fő – magánszemély részére juttatott, a Szocho tv. 1. § (1) bekezdése szerint adóalapot képező jövedelem után
megállapított szociális hozzájárulási adó.
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett, az 1. § (1) bekezdése szerinti üzemanyagtöltő
állomás üzemeltető kifizető a 2022. évben öt hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól
mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett 2022. év első és második negyedévére
előleget nem fizet.
(3) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany a 2022. év február, március, április, május és június hónapra
vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a töltőállomáson
munkaviszonyban foglalkozatott, töltőállomásonként legfeljebb 4 fő magánszemély részére jutatott személyi
jellegű kifizetések összegét.
(4) Az e §-ban foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető
az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget
tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti felmondással nem szünteti meg az e rendelet hatálybalépése és 2022. június 30. közötti időszakban.

3. §		
A veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni 2022. január 1-je és
2022. május 15-e között.
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4. §

(1) A bérbeadó a bérleti díj 2022. március, április és május hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől
a)
az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy
b)
az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján, ha a bérlő üzemanyagtöltő állomás
üzemeltető, és a helyiségben üzemanyagtöltő állomás működik.
(2) A bérbeadó
a)
az állam vagy a helyi önkormányzat, vagy
b)
az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő, az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetővel fennálló bérleti szerződést egyoldalúan nem
módosíthatja vagy mondhatja fel 2022. május 15. napjáig.

5. §

(1) A 2. § (1)–(3) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti
támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az e rendelet szerinti támogatási program európai
bizottsági jóváhagyását követően.
(2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.
(3) Az a vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő
vállalkozásnak.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
(5) Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja
meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(6) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

6. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41. § (1) bekezdése
és a 43. § (2) bekezdése szerinti termékek fogalmazása során az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti motorkerékpár, quad, segédmotoros
kerékpár, motoros tricikli és mopedautó, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsi, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi, traktor és mezőgazdasági erőgépek töltését köteles biztosítani.
7. §		
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti, a közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók
részére értékesítő jövedéki kiskereskedő mentesül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022. évre
vonatkozó határozatában jövedéki kiskereskedőként folytatott értékesítési tevékenysége alapján megállapított
energiamegtakarítási kötelezettség 25%-ának teljesítésére vonatkozó kötelezettsége alól.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 85/2022. (III. 5.) Korm. rendelete
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) 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. §		
A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány által az Alaptörvény
53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet), a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
esetben a Kormány által az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. §-a alapján elrendelt egészségügyi
válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) kezelése során, valamint a 2. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti humanitárius katasztrófa esetében ellátja az 5. § szerinti és a 7. § (6) bekezdése szerinti ügyrendben
a számára megállapított humanitárius jellegű feladatokat.
2. § (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.
(2) Az ülésszak
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor,
b) – a Tanács döntése alapján – az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor vagy
c) – a Tanács döntése alapján – a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő –
humanitárius katasztrófa esetében a Tanács által meghatározott időpontban
kezdődik.
(3) Az ülésszak lezárását a Tanács határozza meg, azzal, hogy az ülésszak legfeljebb a veszélyhelyzet vagy
az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat. A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben
a Tanács negyedévente köteles megvizsgálni, hogy az ülésszak megkezdésére okot adó humanitárius katasztrófa
vagy annak magyarországi közvetlen hatása fennáll-e. Amennyiben a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben
a Tanács megállapítja, hogy az ülésszak megkezdésére okot adó humanitárius katasztrófa vagy annak
magyarországi közvetlen hatása már nem áll fenn, úgy dönt az ülésszak legfeljebb hat hónapon belüli lezárásáról.”
2. §		
A Rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szervezeti tagok saját adománygyűjtő vonalainak működtetése az ülésszak kezdőnapján a Tanács döntése
alapján felfüggesztésre kerül.
(3) A felfüggesztés
a) a veszélyhelyzet megszűnéséig,
b) a Tanács döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését megelőző időpontig,
c) az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig vagy
d) a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Tanácsnak az ülésszak megkezdésére okot adó humanitárius
katasztrófa vagy annak magyarországi közvetlen hatása megszűnéséről szóló, a 2. § (3) bekezdése szerinti
döntésének napjáig
tart.”
3. §		
A Rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló
85/2022. (III. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius
katasztrófa áll fenn, a Tanács ülésszaka – a 2. §-ban foglaltaktól eltérően – a Tanács ülésének soron kívüli
összehívásával kezdődik.”
4. §		
A Rendelet
a)
5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben” szövegrész
helyébe a „veszélyhelyzetben, egészségügyi válsághelyzetben vagy humanitárius katasztrófa esetében”
szöveg,
b)
7/A. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet” szövegrész helyébe
a „veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” szöveg,
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c)

14. § (2) bekezdésében a „veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet” szövegrész helyébe
a „veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” szöveg

lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozata
a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az ellátásbiztonság garantálása érdekében forgalomarányos támogatásban szükséges
részesíteni azon, legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtető vállalkozásokat, amelyek üzemanyagértékesítésből származó éves nettó árbevétele 2021-ben nem haladta meg az 50 000 000 000 forintot;
2. az 1. pont szerinti cél elérése érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a támogatási program
részleteinek és feltételrendszerének kidolgozásáról és közzétételéről, az alábbiak szerint:
aa)
az 1. pont szerinti vállalkozásoknak nyújtott havi támogatás összege az üzemanyagárstoppal
érintett üzemanyagok havi értékesítése után literenként 20 forintban kerüljön megállapításra,
ab)
a tárgyhónapban a támogatás alapjául elszámolt havi forgalom nem haladhatja meg az adott
vállalkozás 2021. évi tárgyhavi forgalmának 120 százalékát,
ac)
ha az üzemanyagtöltő-állomás 2021. június 1-jét követően kezdte meg működését, az ab) alponttól
eltérően a tárgyhónapban a támogatás alapjául elszámolt havi forgalom nem haladhatja meg
a 2021. évi havi átlagforgalom 70 százalékát,
ad)
a támogatási program 3 hónapra, 2022. március, április és május hónapokra vonatkozzon;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
b)
egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti támogatási program finanszírozása a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím
keretében történjen;
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a kisbenzinkutak támogatásának finanszírozásához gondoskodjon
10 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a b) pont szerinti jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozata
a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat
módosításáról
1. A 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27., 30., 31., 35., 39., 40., 41. és
42. sora, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 36., 37., 45. és 46. sora szerinti nemzetközi gyakorlat
Magyarország területén – a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében –
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.”
2. A H. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz
1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:20 mezőjében a „Lengyelország” szövegrész helyébe a „NATO- és
EU-tagállamok” szöveg lép.
2. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:27 mezőjében a „Németország” szövegrész helyébe a „Németország,
Románia, Litvánia” szöveg lép.
3. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:27 mezőjében a „300” szövegrész helyébe a „600” szöveg lép.
4. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:69 mezőjében a „Lengyelország” szövegrész helyébe
a „Lengyelország, Magyarország” szöveg lép.

A Kormány 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozata
a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő –
humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjai
számára mindösszesen 3 000 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, az ott
meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 500 000 000 forint támogatási
összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
3. egyetért az ukrajnai konfliktus által sújtott kárpátaljai, valamint a Kárpátaljára Ukrajna más régióiból menekült
emberek magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai humanitárius tevékenységének támogatásán keresztül
történő megsegítésével és azzal, hogy e cél megvalósítása érdekében 1 350 675 000 forint forrás biztosítására
kerüljön sor;
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4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
a kedvezményezettek részére a 3. pont szerinti forrás terhére 1 350 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
– az 1. pontban és a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – 4 350 675 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím
terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

367206

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

28

XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5

30

386295
374873

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

1

43

K5
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

675 000
1 350 000 000
3 000 000 000
-4 350 675 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
367206
386295

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

28
30

Kiemelt
előir.
szám

1

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban

1 350 675 000
3 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
4 350 675 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4 350 675 000

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

