MAGYAR KÖZLÖNY

96. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. június 11., szombat

Tartalomjegyzék

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

3863

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati
összhang szabályozásáról

3865

A Kúria közleménye

A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 	

3875

1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

Fejezetrendi, valamint címrendi kiegészítésről

3876

1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. márciusi–áprilisi
előzetes kormányzati hozzájárulásról

3876

A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő 2022. márciusi–áprilisi előzetes kormányzati
hozzájárulásról

3878

A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések
megvalósításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

3880

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok
módosításáról

3881

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3881

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok
módosításáról

3882

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3883

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3883

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok
módosításáról

3884

Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3885

Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat
módosításáról

3885

Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3886

Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat
módosításáról

3886

1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

1293/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

31/2022. (VI. 11.) ME határozat

32/2022. (VI. 11.) ME határozat

33/2022. (VI. 11.) ME határozat

34/2022. (VI. 11.) ME határozat

35/2022. (VI. 11.) ME határozat

36/2022. (VI. 11.) ME határozat

37/2022. (VI. 11.) ME határozat

38/2022. (VI. 11.) ME határozat

39/2022. (VI. 11.) ME határozat

40/2022. (VI. 11.) ME határozat

3862

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 96. szám

Tartalomjegyzék

41/2022. (VI. 11.) ME határozat

42/2022. (VI. 11.) ME határozat

43/2022. (VI. 11.) ME határozat

44/2022. (VI. 11.) ME határozat

45/2022. (VI. 11.) ME határozat

46/2022. (VI. 11.) ME határozat

47/2022. (VI. 11.) ME határozat

48/2022. (VI. 11.) ME határozat

49/2022. (VI. 11.) ME határozat

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3887

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat
módosításáról

3887

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3888

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok
módosításáról

3888

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3889

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3890

Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok
módosításáról

3891

Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok
kinevezéséről

3892

Kormánymegbízottak kinevezéséről

3893

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 96. szám

III.

3863

Kormányrendeletek

A Kormány 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelete
a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról
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 5. § 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. §		
E rendelet hatálya 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 idején a Magyar
Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolaj szekciója tagvállalataira
terjed ki.
2. §

(1) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 9. § (2) bekezdésétől
eltérően az MSZKSZ – tekintettel az OMV schwechati finomítójában bekövetkezett üzemzavarra – Magyarország
megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében
a biztonsági kőolajtermék készletekből (a továbbiakban: felszabadított készlet) e rendeletben előírtak szerint
a)
18 millió liter ESZ 95 motorbenzint és
b)
29 millió liter motorikus gázolajat
szabadít fel.
(2) Az MSZKSZ a felszabadított készletet értékesítésre felajánlja.
(3) A (2) bekezdés szerint értékesítésre felajánlott felszabadított készlethez az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OMV Hungária Kft.) elsőbbségi hozzáférésre jogosult, amely azt kizárólag
a magyarországi töltőállomás hálózatában és nagykereskedelmi partnerei részére értékesítheti tovább
Magyarország határain belül történő kiskereskedelmi értékesítés céljából.
(4) Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiség 40%-át 2022. augusztus 31-ig
és 60%-át 2022. október 31-ig az MSZKSZ részére visszapótolja.
(5) Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiség (4) bekezdésben meghatározott
ütemezés szerinti visszapótlását a felszabadított készlettel azonos összetételben és az MSZKSZ által meghatározott
áron hajtja végre.

3. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
a)
5. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál,
b)
9. § (2) bekezdésétől és 10. § (1) bekezdésétől eltérően az előírt csökkentési kötelezettség teljesítése és
a teljesítésre vonatkozó jelentéstétel során
figyelmen kívül kell hagyni a 2. § alapján felszabadított biztonsági kőolajkészletből szabad forgalomba hozott
üzemanyagot.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.
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(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 Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelete
a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva,
az 5. §, a 6. § 2. pontja és a 7. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre,
a harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), valamint
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban:
hitelintézeti csoport) intézményeire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a)
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
b)
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
c)
a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
d)
az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó lakás-takarékpénztárra,
e)
a negyvenmilliárd forintnál alacsonyabb, 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitelállománnyal rendelkező hitelintézetre.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
árjegyzés: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott
árjegyző által
a)
kereskedési helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a kollektív
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 80. pontja szerinti tevékenység, vagy
b)
egy jelzáloglevél kibocsátójával az általa kibocsátott jelzáloglevelek vonatkozásában, azok
mindenkori teljes hátralévő futamidejére kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett
tevékenység, amennyiben az árjegyzési megállapodás alapján
ba)
az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű
vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,
bb)
az ajánlat névértéke külön-külön, vételi és eladási oldalon is eléri a tízmillió forint
névértéket,
bc)
a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra
számított hozamok közötti különbség (hozammarzs) nem haladja meg a 200 bázispontot;
2.
hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.)
11. §-a szerinti értékpapír;
könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;
külső hitelminősítő intézet: a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk
(1) bekezdés 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;
lakossági jelzáloghitel: olyan, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pontja szerinti jelzáloghitel, amelyet lakóingatlanon
alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtottak;
lakóingatlan: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
fogalom;
refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtás;
tőzsde: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 122. pontjában meghatározott vállalkozás;
visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom;
zöld jelzáloghitel: olyan, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete
mellett nyújtott hitel vagy pénzkölcsön, amely megfelel a kibocsátó által nyilvánosan közzétett, a zöld
jelzáloglevélhez kapcsolódó dokumentációban meghatározott zöld jelzáloghitel definíciónak, és kibocsátott
zöld jelzáloglevél fedezetéül szolgál;
zöld jelzáloglevél: olyan jelzáloglevél, amely a kibocsátó által nyilvánosan közzétett dokumentáció alapján
megfelel az 1. mellékletben meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek valamelyikének, és
a megfelelést az irányelv szerint erre jogosult külső fél tanúsítja;
zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló különvált
jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai.

3. §

(1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a 2. melléklet szerint számított mutatószám.
(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie
a)
2022. július 1-jétől a 0,25-os,
b)
2023. október 1-jétől a 0,3-es
szintet.
(3) A (2) bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a magyarországi székhelyű csoporttagoknak
együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.
(4) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2022. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § 1. pontja, valamint a 2. melléklet 12–15. pontja 2023. október 1-jén lép hatályba.

5. §		
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban:
54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
6. §		
Hatályát veszti
1.
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet,
2.
az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és (3)” szövegrész, valamint a 2. § (3) bekezdése.
7. §		
Nem lép hatályba az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 4. §-a és 4. melléklete.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez
Nemzetközi szervezet által meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek
1.
2.

International Capital Market Association által kibocsátott Zöld kötvények alapelvei című dokumentum
(The Green Bond Principles, 2018. évi és az ezt követően kiadott változat)
Climate Bonds Initiative által kibocsátott Zöld kötvények normái (Climate Bonds Standard V3.0 és az ezt
követően kiadott változat)

2. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számításának módja
1. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot –
fedezete mellett nyújtott hitelek vagy pénzkölcsönök fedezete mellett bevont források és az 1 éven túli hátralévő
lejáratú lakossági jelzáloghitel-állomány hányadosaként számítandó ki.
2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:
a)
a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által
aa)
2023. szeptember 30-ig kibocsátott,
ab)
2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, tőzsdére bevezetett
jelzáloglevél-állomány,
b)
a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,
c)
a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.
3. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. és 5. pontban foglaltak kivételével – azok
a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek
a)
forintban denomináltak,
b)
a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendes fedezete legalább 80 százalékban
ba)
lakossági jelzáloghitel vagy
bb)
lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete
mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel vagy önálló zálogjog átruházása kapcsán fennálló
visszavásárlási vételár-követelés,
c)
a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági
jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy önálló zálogjog
átruházása mellett kerültek bevonásra,
d)
a jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási
jelzáloghitel felvételekor hároméves, zöld jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor vagy zöld
refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor legalább ötéves futamidővel rendelkeztek,
e)
nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva,
f)
tekintetében a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által
adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi
fizetési kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.
4. A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők
a)
a 2023. szeptember 30-ig kibocsátott, devizában denominált 2. pont a) alpontja szerinti források és
a 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, devizában denominált zöld jelzáloglevelek a devizában
rendelkezésre álló fedezetek értékének és a forintban rendelkezésre álló fedezetek 30 százalékának
összegéig,
b)
a 2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2. pont b) és c) alpontja szerinti források és
a 2023. szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
a fedezetül szolgáló deviza jelzáloghitelekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke és a forint jelzáloghitelekhez
kapcsolódó jelzálogjogok értékének 30 százaléka összegéig.
5. Ha a devizában denominált források értéke meghaladja a 4. pont szerint számított értéket, a jelzáloghitelfinanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 4. pont szerinti érték számításakor a zöld jelzáloglevélnek vagy
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

zöld refinanszírozási hitelnek nem minősülő, 2. pont szerinti, devizában denominált források csak a devizában
denominált zöld jelzáloglevelek és devizában denominált zöld refinanszírozási hitelek értékének figyelembevételét
követően számíthatók be.
A 3. pont e) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 2. pontban
meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:
a)
a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott,
az MNB vagy az Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt
kibocsátott jelzáloglevél-állomány, az MNB vagy az Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott
befogadási érték 20 százalékáig,
b)
a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében
nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vett forrásokat a mérlegben kimutatott
értékük alapján kell beszámítani. A beszámolókészítésre a magyar számviteli standardokat alkalmazó intézmények
esetében ezen érték számításakor a kibocsátott forráshoz kapcsolódó elhatárolások értékét is figyelembe kell venni.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehető források, amennyiben azok zöld
jelzáloglevélnek vagy zöld refinanszírozási jelzáloghitelnek minősülnek, a 2–7. pont szerinti értékük 150 százalékos
értékén vehetők figyelembe, zöld jelzáloglevél esetén legfeljebb az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló
zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értékéig, zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén
legfeljebb a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójából levonandó a jelzálog-hitelintézet által a saját
hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek, illetve a saját hitelintézeti
csoporton kívüli intézmény által fizetendő visszavásárlási vételár összege.
Amennyiben a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke nagyobb vagy egyenlő, mint
az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának
értéke, akkor a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
összegét a fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig
150 százalékos értéken szükséges levonni.
Amennyiben a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke kisebb, mint az összesen rendes
fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értéke, akkor a saját
hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghiteleknek a következő képlet
szerint számolt összegét kell levonni:
1,5 × ZRF/ZTF + 1 × (ZRF–ZRF/ZTF),
ahol:
ZRF: zöld refinanszírozási jelzáloghitel a fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek
állományának értékéig,
ZTF: az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek
állományának és a kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértékének hányadosa.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának számítása során a források 7–11. pont szerint
számított értékét meg kell szorozni a kereszttulajdonlási korrekciós tényező értékével.
A kereszttulajdonlási korrekciós tényező értékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint kell meghatározni:
Tulajdonolt jelzáloglevél-állomány és
a mérlegfőösszeg hányadosa, százalékban

Kereszttulajdonlási korrekciós tényező értéke

kifejezve

0,00–0,99%

1

1,00–1,99%

0,975

2,00–2,99%

0,95

3,00–3,99%

0,925

4% vagy azt meghaladó

0,9

14. A tulajdonolt jelzáloglevél-állomány
a)
hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek névértékének összege;
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b)

15.

16.
17.

18.

3869

hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében a saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek névértékének összege,
amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport nem lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában vannak.
A tulajdonolt jelzáloglevél-állomány összege csökkenthető
a)
hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, általa árjegyzett,
b)
hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti csoport valamely nem
lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában lévő, a csoport valamely tagja által árjegyzett, saját hitelintézeti
csoporton kívüli,
Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott egyes jelzáloglevél-sorozatok
kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő összeggel, de együttesen legfeljebb hárommilliárd
forinttal.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezője az éven túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitelállomány könyv szerinti nettó értéke.
A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezőjéből a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagja éven
túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-állományának könyv szerinti nettó értéke levonható. A levonható
jelzáloghitel-állományt csökkenteni kell a lakás-takarékpénztár részére a saját hitelintézeti csoport tagja által
nyújtott hitelek mérlegben kimutatott értékével.
Az önálló zálogjog adásvétele, valamint az ennek kapcsán fennálló visszavásárlási vételár esetén a zöld
refinanszírozási jelzáloghitelre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
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3. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez
Az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú, „Negyedéves jelentés
a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: L72
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
JMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

JMM1

002

JMM11

003
004

JMM1101
JMM1102

005

JMM1103

006

JMM1104

007
008

JMM1105
JMM1106

009

JMM1107

010

JMM1108

011

JMM12

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012
013

JMM2
JMM21

Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (13-14+15)
1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek

014

JMM22

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei

015

JMM23

016
017
018

JMM3
JMM4
JMM41

019

JMM42

020

JMM43

021
022

JMM44
JMM45

Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+11)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+5+7+…+9-6-10)
3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
Fedezeti információk
Teljes fedezet értéke (19+20+21)
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági
jelzáloghitelek értéke
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek
értéke
Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

Forint

Deviza

Összesen

1
a

2
b

3
c

Nagyságrend: forint
Súlyozott
összeg
4
5
d
e

Súly
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MNB azonosító kód: L72
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
KONSZJMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001

KONSZJMM1

002

KONSZJMM11

003
004

KONSZJMM1101
KONSZJMM1102

005

KONSZJMM1103

006

KONSZJMM1104

007
008

KONSZJMM1105
KONSZJMM1106

009

KONSZJMM1107

010

KONSZJMM1108

011

KONSZJMM12

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012
013

KONSZJMM2
KONSZJMM21

Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (13-14+15)
1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek

014

KONSZJMM22

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei

015

KONSZJMM23

016
017
018

KONSZJMM3
KONSZJMM4
KONSZJMM41

019

KONSZJMM42

020

KONSZJMM43

021
022

KONSZJMM44
KONSZJMM45

Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+11)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+5+7+…+9-6-10)
3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések

Forint

Deviza

Összesen

1
a

2
b

3
c

Nagyságrend: forint
Súlyozott
összeg
4
5
d
e

Súly

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
Fedezeti információk
Teljes fedezet értéke (19+20+21)
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági
jelzáloghitelek értéke
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek
értéke
Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

2
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MNB azonosító kód: L72

Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról
szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az irányadók, a jelen kitöltési előírások
figyelembevételével.
2. Az adatokat az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó szerződésekkel
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, az önálló
zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának nem
kell kitöltenie.
2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások
A tábla a) és b) oszlopában az állományi adatokat az I. pontban előírt módon kell meghatározni. A b) oszlopban
a Jmmr. 2. melléklet 4. és 5. pontja szerint számolt értéket kell megadni.
A tábla c) oszlopában az a) és b) oszlopban megadott adatok összegét kell jelenteni.
A tábla d) oszlopában a Jmmr. 2. melléklet 8. pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben nem
egész szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla e) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az c) és d) oszlopban megadott
adatok szorzatát kell jelenteni. Amennyiben a c) és d) oszlop töltése tilos, akkor az e) oszlopban az a) és b) oszlop
értékének súlyozatlan összegét kell megadni.
3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások
003. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
kibocsátott, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.)
11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport
tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében
rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti
futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
kivételével.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje
3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételártartozások kivételével.
006. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtások állományát, valamint a Jht.
8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és nem
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint
figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsönnyújtások és vételár-követelések összegének
kivételével.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 96. szám

3873

007. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti
csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja
szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási
hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és
a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe
vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az önálló zálogjogot nem
ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése
szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a Jmmr. szerint zöldnek
minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
011. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai
által 2015. március 31. előtt kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat,
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron
ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az MNB által, deviza denomináció esetén az EKB által
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A jelzáloghiteleket könyv
szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A jelzáloghiteleket egy összegben, a szerződés szerint hátralévő
futamidő alapján kell jelenteni. A késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a hitel
végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagjai által nyújtott
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által a hitelintézeti csoporthoz
tartozó lakás-takarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely
a stabil jelzálog alapú források, valamint a finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként
számítandó ki. Az adatszolgáltató a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy
pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben
rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó,
lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló
zálogjog átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet
2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez
kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjogok és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy
átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben
rendelkezésre álló, a 019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet 2. pont b) és
c) alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy
átruházása mellett a forrás bevonásra került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezeten kívüli
fedezetek értékét. Amennyiben a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben
a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. §
11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a Jmmr. 2. § 13. pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, zöld
refinanszírozási jelzáloghitel esetén a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított, a Jmmr. 2. § 11. pontja
szerinti zöld jelzáloghitelek állományát.
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KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – Konszolidált
tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től
eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások
szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30.§ (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2022. június 1. napján kelt Knk.III.39.299/2022/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 111/2022. számú határozatát
helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2022. június 1.

		
		

Dr. Sperka Kálmán s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozata
fejezetrendi, valamint címrendi kiegészítésről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletének a XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezettel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XVI. Építési és Beruházási
Minisztérium fejezetnek az 1. Építési és Beruházási Minisztérium Igazgatása címmel történő kiegészítését.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az 1. pontban meghatározott fejezet létrehozásával egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2022. márciusi–áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2022. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

BALLÓSZÖG
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Értéke (Ft)

1 HUF

fejlesztés

Hitel

5

65 000 000

2.

BUDAPEST
FŐVÁROS
III. KERÜLET,
ÓBUDABÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

szerződésmódosítás –
változatlan
Hitel
vagy csökkenő
ügyletérték
mellett

16

0

3.

DEBRECEN
MEGYEI JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

6

14 000 000 000

4.

DEBRECEN
MEGYEI JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

szerződésmódosítás –
Kezesség-,
változatlan
illetve
vagy csökkenő
garanciavállalás
ügyletérték
mellett

5

8 000 000 000

Kölcsön

Fejlesztési
célhoz az ügylet
Fejlesztés célja
mekkora
értékkel járul
hozzá

Fejlesztés
sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai
Futamideje
(év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat
neve

Ügylet
sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

3.1. Bölcsődei
intézmény
kialakítása,
fejlesztése,
1 felújítása,
a fűtés- és
világítási
rendszer
korszerűsítése

0

0

7.11. Ipari park
létesítéssel,
1 bővítéssel
összefüggő
fejlesztés

0

0

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány
az ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság
nagysága szerint (Ft)
2022

2023

2024

2025-től

65 000 000

65 000 000 Igen

65 000 000

0

0

0

0

0 Nem

0

0

0

0

14 000 000 000

14 000 000 000 Igen

11 000 000 000 3 000 000 000

0

0

0

0 Igen

0

0

8 000 000 000

0
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1. melléklet az 1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál
kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő
2022. márciusi–áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra,
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügylet 2022. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Ügylet adatai
Devizanem

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Értéke

1.

Debreceni
Vagyonkezelő
DEBRECEN MEGYEI
Zártkörűen
JOGÚ VÁROS
Működő
ÖNKORMÁNYZATA
Részvénytársaság

1

HUF

szerződésmódosítás
– változatlan ügyletérték
mellett

Hitel

5

3 700 000 000

3 700 000 000

2.

DKV Debreceni
DEBRECEN MEGYEI
Közlekedési
JOGÚ VÁROS
Zártkörűen Működő
ÖNKORMÁNYZATA
Részvénytársaság

2

HUF

szerződésmódosítás
– változatlan ügyletérték
mellett

Kölcsön

5

10 000 000 000

3.

DKV Debreceni
DEBRECEN MEGYEI
Közlekedési
JOGÚ VÁROS
Zártkörűen Működő
ÖNKORMÁNYZATA
Részvénytársaság

3

HUF

szerződésmódosítás
– változatlan ügyletérték
mellett

Kölcsön

5

8 000 000 000

4.

Aquaticum
DEBRECEN MEGYEI
Debrecen Korlátolt
JOGÚ VÁROS
Felelősségű
ÖNKORMÁNYZATA
Társaság

4

HUF

fejlesztés

Kölcsön

9

1 661 628 708

5.

Aquaticum
DEBRECEN MEGYEI
Debrecen Korlátolt
JOGÚ VÁROS
Felelősségű
ÖNKORMÁNYZATA
Társaság

5

HUF

fejlesztés

Kölcsön

15

2 526 966 950

Sorszám

Ügylet sorszáma

Jóváhagyott ügylet adatai

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági
társaság neve

6.

PAKS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Mezőföldi
Regionális
Víziközmű Kft

1

HUF

működés

Kölcsön

6

800 000 000

7.

PAKS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Mezőföldi
Regionális
Víziközmű Kft

2

HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

700 000 000

Fejlesztés célja

7.1.
7.2.
7.3.

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez/működéshez
kapcsolódó ügyletérték

Kormány
az ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

2022

2023

2024

2025-től összesen

Igen

3 700 000 000

0

0

0

10 000 000 000

Igen

10 000 000 000

0

0

0

8 000 000 000

Igen

8 000 000 000

0

0

0

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

1 661 628 708

Igen

0

1 661 628 708

0

0

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

2 526 966 950

Igen

0

2 526 966 950

0

0

800 000 000

Igen

800 000 000

0

0

0

700 000 000

0

0

0

420 000 000
210 000 000
70 000 000

Igen
Igen
Igen

1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások
1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások
1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások
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1. melléklet az 1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozathoz

-
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A Kormány 1293/2022. (VI. 11.) Korm. határozata
a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Joó Istvánt e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése
szerinti időtartamra befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
összehangolja az egyedi kormánydöntéssel biztosított támogatási forrásból finanszírozott kiemelt
nagyprojektek megvalósításához szükséges állami fejlesztések kormányzaton belüli feladatait;
b)
elősegíti az egyedi kormánydöntéssel biztosított forrásból finanszírozott kiemelt nagyprojektek
megvalósításához szükséges állami nagyberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket;
c)
részt vesz az a)–b) pont szerinti fejlesztések szakmai tartalma előkészítésének koordinálásában;
d)
összehangolja az a)–b) pont szerinti fejlesztésekben részt vevő államigazgatási szervek, állami vállalatok
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységét;
e)
javaslatot tesz a Kormány számára az a)–b) pont szerinti fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő
megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok
vonatkozásában;
f)
előterjeszti az egyedi kormánydöntések szerinti támogatásokkal kapcsolatos határozatok meghozatalára
irányuló kormány-előterjesztéseket;
g)
javaslatot tesz az egyedi kormánydöntéssel biztosított forrásból finanszírozott beruházások támogatására
vonatkozó jogszabályi környezetre;
h)
előkészíti az egyes nagybefektetői projektek megvalósulásához szükséges jogszabályokat;
i)
együttműködik az érintett miniszterekkel az a)–h) pontban meghatározott feladatai ellátása során;
j)
kapcsolatot tart és tárgyalásokat vezet Magyarország mint befektetési helyszín iránt érdeklődő külföldi és
hazai potenciális és meglévő befektetőkkel;
k)
részt vesz a nagybefektetői beruházásokra, az európai uniós forrású befektetői támogatásokra vonatkozó
jogszabályi háttér kialakításában;
l)
feladatkörét illetően javaslatot tesz az üzleti környezetet javító intézkedésekre;
m)
előterjeszti a nagybefektetőkkel kötendő stratégiai együttműködési megállapodásokat, működteti az azok
alapján létrehozandó munkacsoportokat;
n)
feladatkörében eljárva információt kérhet a külgazdasági diplomata hálózattól, feladatot szabhat
a külgazdasági diplomatáknak.
3. A kormánybiztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységét díjazás nélkül látja el. A kormánybiztos kormányrendeletben meghatározott
juttatásokra jogosult.
5. A kormánybiztos tevékenységét a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket,
hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat,
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 31/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki
határozatokat
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy
a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló
90/2020. (X. 5.) ME határozatban
dr. Dér Ádám,
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 36/2018. (VI. 5.) ME határozatban
dr. Benkő Tamás János és
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 59/2019. (VI. 14.) ME határozatban
dr. Láng Géza Károly
tekintetében a „Miniszterelnöki Kormányiroda” megnevezés helyett a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” megnevezést
kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 32/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –
dr. Dér Ádámot és
Kern Tamást,
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
Bali Gabriellát,
Farkas Örsöt,
Bókay Márton Szabolcsot,
dr. Darnai Ferencet,
Gerlaki Bencét és
dr. Zsombolyay Péter Zsombort
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem, továbbá
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a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a miniszterelnök politikai igazgatójának javaslatára –
Hajdú Andrást és
Ugrósdy Mártont
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem, valamint
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár javaslatára –
dr. Szeiler Orsolyát
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 33/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki
határozatokat
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 68/2018. (VI. 18.) ME határozatban
dr. Greinstetter Balázs tekintetében a „Pénzügyminisztérium” megnevezés helyett,
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 56/2018. (VI. 13.) ME határozatban
dr. Nemcsok Dénes Sándor tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett és
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 10/2014. (I. 24.) ME határozatban
Oláh Gábor tekintetében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” megnevezés helyett
a „Miniszterelnökség” megnevezést kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 34/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. Franczel Richárdot,
Hunya Balázst és
dr. Schneller Márton Domonkost,
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Csepeti Ádámot,
dr. Horvát Szilárdot,
Márkus Ferencet,
Nagy Balázst és
dr. Szilágyi Péter Ferencet
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – az agrárminiszter javaslatára –
Bagdán Boglárkát,
dr. Bencsik Dávidot,
dr. Juhász Tibort és
Szentpéteri Sándort
2022. június 11-ei hatállyal, továbbá
dr. Viski Józsefet
2022. június 30-ai hatállyal
az Agrárminisztériumban betöltött helyettes államtitkári tisztségükből
felmentem, egyidejűleg
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dr. Kovács Zitát,
dr. Ökrös Oszkárt és
dr. Petneházi-Tóth Juditot
az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki
határozatokat
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 89/2020. (X. 5.) ME határozatban
dr. Boér Gábor,
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 5/2020. (I. 14.) ME határozatban
Kisfaludy László András,
a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről szóló 118/2018. (IX. 26.)
ME határozatban
dr. Simon Attila István és
a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 10/2021. (III. 5.) ME határozatban
dr. Tóth László
tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett a „Belügyminisztérium” megnevezést
kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 37/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Simon Attila Istvánt,
a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
Csizi Pétert,
Kivés Zoltánt,
dr. Sölch Gellért Boldizsárt és
Tóth Juditot
a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 38/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 57/2014. (VI. 25.) ME határozatot
– 2022. május 25-ei hatállyal –
akként módosítom, hogy a határozatban
Füleky Zsolt
tekintetében a „Miniszterelnökség” megnevezés helyett az „Építési és Beruházási Minisztérium” megnevezést
kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 39/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – az építési és beruházási miniszter javaslatára –
Füleky Zsoltot,
az Építési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Katona Gábort és
Zandler Katalint
az Építési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 40/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 2/2017. (I. 6.) ME határozatot
– 2022. május 25-ei hatállyal –
akként módosítom, hogy a határozatban
dr. Fazekas Attila Erik és
Sárfalvi Péter
tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett a „Honvédelmi Minisztérium” megnevezést
kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 41/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –
dr. Fazekas Attila Eriket és
Sárfalvi Pétert,
a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Fekete Szilviát,
Hajnik Lászlót,
Kurtán Krisztinát,
Schmidt Gábort és
Zsiga Tamás Lászlót
a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 42/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 85/2018. (VI. 22.)
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 15/2016. (II. 9.) ME határozatot
– 2022. május 25-ei hatállyal –
akként módosítom, hogy a határozatban
Keszthelyi Nikoletta
tekintetében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” megnevezés helyett az „Igazságügyi Minisztérium”
megnevezést kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 43/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – az igazságügyi miniszter javaslatára –
dr. Ballester-Bólya Boglárkát,
Keszthelyi Nikolettát,
dr. Mázi András Bélát,
dr. Szeiler Orsolyát és
Szilágyi Tamást,
az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Kupecki Nórát,
dr. Pátkai Nándort és
Zalai Csabát
az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 44/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
A kormányzati igazgańtásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki
határozatokat
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 82/2020. (IX. 30.)
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 153/2013. (XII. 30.) ME határozatban
dr. Beneda Attila és
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 82/2020. (IX. 30.)
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes
államtitkár kinevezéséről szóló 2/2020. (I. 8.) ME határozatban
Rácz Zsófia Laura
tekintetében a „Miniszterelnökség” megnevezés helyett, továbbá
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 53/2020. (VII. 13.) ME határozatban
Dobos Balázs,
a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 94/2019. (IX. 4.)
ME határozatban
Gulyás Tibor,
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a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 57/2020. (VII. 31.) ME határozatban
dr. Hankó Balázs Zoltán és
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 85/2018. (VI. 22.)
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló
11/2017. (I. 24.) ME határozatban
Pölöskei Gáborné
tekintetében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” megnevezés helyett, valamint
a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló
9/2019. (I. 31.) ME határozatban
dr. Danku Csaba,
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 64/2019. (VI. 28.) ME határozatban
dr. Fülöp Péter,
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 56/2018. (VI. 13.) ME határozatban
dr. Katona Gábor és
dr. Sölch Gellért Boldizsár,
a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló
93/2019. (IX. 4.) ME határozatban
dr. Kovács István és
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 99/2016. (IX. 22.) ME határozatban
Krucsainé Herter Anikó
tekintetében az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” megnevezés helyett
a „Kulturális és Innovációs Minisztérium” megnevezést kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 45/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára –
dr. Danku Csabát,
Gulyás Tibort,
dr. Katona Gábort,
dr. Kovács Istvánt,
Rácz Zsófia Laurát és
dr. Sölch Gellért Boldizsárt,
a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
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Bódis Lászlót,
Csaba Gábort,
Nagy-Vargha Zsófiát és
Szegedi Krisztiánt
a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 46/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára –
dr. Berzétei Ákost,
Joó Istvánt,
Magyar József Zoltánt és
Schőberl Márton Lászlót
– 2022. június 11-ei hatállyal –, továbbá
dr. Dancs Ferencet 2022. június 30-ai hatállyal és
dr. Baranyi Andrást 2022. július 31-ei hatállyal
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban betöltött helyettes államtitkári tisztségükből felmentem, egyidejűleg
Bihari Katalint,
dr. Semperger Imrét,
Varju Krisztina Dórát és
Zombori Dórát
2022. június 12-ei hatállyal, továbbá
Hidegh Attilát 2022. július 1-jei hatállyal és
Stifter Ádámot 2022. augusztus 1-jei hatállyal
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 47/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki
határozatokat
– 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 65/2018. (VI. 18.) ME határozatban
László Tibor Zoltán
tekintetében az „Agrárminisztérium” megnevezés helyett, valamint
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 78/2021. (XI. 16.) ME határozatban
dr. Alföldy-Boruss Márk Dezső,
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 70/2018. (VI. 18.) ME határozatban
dr. Botos Barbara,
Érsek István,
dr. Halász Zsolt és
Tóth Péter,
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 126/2019. (XI. 8.) ME határozatban
Hizó Ferenc Krisztián és
Nagy Balázs,
a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 147/2018. (XII. 12.) ME határozatban
Móré Tamás Miklós,
a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 30/2019. (III. 20.) ME határozatban
dr. Nagy Ádám,
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 85/2018. (VI. 22.)
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 92/2013. (VII. 3.) ME határozatban
dr. Solymár Károly Balázs és
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 33/2021. (VI. 22.) ME határozatban
dr. Zöld-Nagy Viktória
tekintetében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” megnevezés helyett
a „Technológiai és Ipari Minisztérium” megnevezést kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 48/2022. (VI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – a technológiai és ipari miniszter javaslatára –
dr. Botos Barbarát,
László Tibor Zoltánt,
Nagy Balázst,
Tóth Pétert és
dr. Zöld-Nagy Viktóriát,
a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből
2022. június 11-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Balogh Szilviát,
dr. Bátyi Emesét,
Deli Daniellát,
Gulyás Tibort,
dr. Kállai Évát és
dr. Keszthelyi Nikolettát
a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárává
2022. június 12-ei hatállyal
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 49/2022. (VI. 11.) ME határozata
kormánymegbízottak kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –
dr. Alakszai Zoltánt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,
dr. Berkó Attilát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
dr. Horváth Kálmánt a Tolna Megyei Kormányhivatalt,
dr. Horváth Zoltánt a Baranya Megyei Kormányhivatalt,
Ignácz Balázst a Heves Megyei Kormányhivatalt,
dr. Kancz Csabát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,
Kovács Ernőt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,
dr. Neszményi Zsoltot a Somogy Megyei Kormányhivatalt,
Rácz Róbertet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,
Román Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,
dr. Sára Botond Attilát a Budapest Főváros Kormányhivatalát,
dr. Sifter Rózsát a Zala Megyei Kormányhivatalt,
dr. Simon Lászlót a Fejér Megyei Kormányhivatalt,
dr. Szabó Sándort a Nógrád Megyei Kormányhivatalt,
Széles Sándort a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,
dr. Takács Árpádot a Békés Megyei Kormányhivatalt,
Takács Szabolcsot a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,
dr. Tarnai Richárdot a Pest Megyei Kormányhivatalt,
Vámos Zoltánt a Vas Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízottá
– 2022. június 12-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.

