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Kormányrendeletek

A Kormány 329/2022. (IX. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.)
Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „augusztus 31.” szövegrész helyébe a „szeptember 30.” szöveg, valamint
a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „augusztus 31.” szövegrész helyébe a „szeptember 30.” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek
miniszteri jóváhagyásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték
egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri (a továbbiakban: szerződés),
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szervek, valamint azon gazdasági
társaságok, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább
többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
előzetes jóváhagyásával köthetnek.
(2) A szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter megküldi a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére, aki a tervezet
beérkezésétől számított tíz munkanapon belül dönt a szerződés jóváhagyásáról. A közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszter a döntéséről annak meghozatalát követő öt munkanapon belül tájékoztatja a kormányzati igazgatási
szervet vagy a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló minisztert.
(3) Ha a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a szerződés jóváhagyásáról nem rendelkezik a (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, akkor a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(4) Az e rendelet szerinti jóváhagyás hiányában megkötött szerződés semmis.

6025

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 143. szám

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó, egybefüggő tizenkét hónapon belül azonos felek között megkötött, ügyvédi
tevékenység folytatására irányuló szerződések szerinti ellenérték összegét e rendelet alkalmazásakor egybe kell
számítani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is,
amelynek alapján az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke egy naptári évben eléri a bruttó húszmillió forintot.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell az olyan, az e rendelet hatálybalépésének napján már létrejött szerződések
vonatkozásában kezdeményezett szerződésmódosításokra is, amelyek esetén a szerződésmódosítás eredményeként
a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 331/2022. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről
az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint
az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló
204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1. §		
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai
Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó
Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 2. §-a szerinti Megállapodás egyetlen cikkében meghatározott időpontban lép hatályba, és
– figyelemmel az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága 3/2019 határozatának
az AKCS–EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti intézkedések elfogadása
céljából történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2022. június 16-i
(EU) 2022/970 európai tanácsi határozatban, valamint az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2022
(2022. június 21.) számú döntésében foglaltakra – 2023. június 30-án, illetve az Unió és az AKCS-államok közötti
új megállapodás hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjában, attól függően, hogy melyik
a legkorábbi időpont, hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 332/2022. (IX. 5.) Korm. rendelete
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról
szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 14. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János
aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. §

(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának
ábrázolása látható. Az előlap szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50000” értékjelzés
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési évszám olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva –
a Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás
látható. A hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 2000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János
aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. §

(1) Az emlékérme a „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 32/2022. (IX. 5.)
MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.
(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
(3) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának
ábrázolása látható. Az előlap szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50000” értékjelzés
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési évszám olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva –
a Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás
látható. A hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának
képét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az emlékérme szélén a „IOHANNES DE HWNIAD REGNI VNGARIAE GUBERNATO” szélfelirat olvasható.

3. §		
Az emlékérméből 500 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Hunyadi János aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János
aranyforintja” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának
ábrázolása látható. Az előlap szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a „2000” értékjelzés
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési évszám olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva –
a Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás
látható. A hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 262/2022. (IX. 5.) KE határozata
közigazgatási államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkár
kinevezéséről
1. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
232. § (1) és (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Rédey Krisztinának,
a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkárának e megbízatása – lemondására tekintettel –
2022. augusztus 31-ei hatállyal megszűnik.
2. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
229. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 2022. szeptember 1-jei hatállyal dr. Benkő Tamás Jánost
a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2022. augusztus 15.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. szeptember 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04936-2/2022.

A köztársasági elnök 263/2022. (IX. 5.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről és rektori megbízásról
1. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 13. § (5) bekezdése és 37. § (8) bekezdése alapján, a kultúráért és innovációért felelős miniszternek
a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára, a Gál Ferenc Egyetemen Dr. Kozma Gábor főiskolai tanárt
– a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel –
a rektori megbízása alól 2022. augusztus 31-ei hatállyal felmentem.
2. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
13. § (5) bekezdése, 37. § (3)–(8) bekezdése, 93. § (6) bekezdése és 94. § (2) bekezdése alapján, a kultúráért
és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára, a Gál Ferenc Egyetemen
Dr. Dux László Lajos egyetemi tanárt a 2022. szeptember 1. napjától 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2022. augusztus 23.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 29.
		

Csák János s. k.,

		

kultúráért és innovációért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/5102-3/2022.

A köztársasági elnök 264/2022. (IX. 5.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára –
Dr. Alpár Tibor Lászlót,
Dr. Baczkó István Róbertet,
Dr. Balogh György Tibort,
Dr. Balogh István Csabát,
Balogh Jánost,
Dr. Baráth Zoltán Lajost,
Bartusné dr. Szmodis Mártát,
Dr. Bányai Tamás Józsefet,
Dr. Benke Mártont,
Dr. Besenyő Jánost,
Dr. Bíró Istvánt,
Borsos Ágnest,
Dr. Bödör Csabát,
Dr. Böröcz Péter Jánost,
Brdarné dr. Szabó Rita Margitot,
Dr. Buttyán Leventét,
Dr. Czeglédi Pál Istvánt,
Csanád Mátét,
Dr. Csősz Évát,
Dr. Dajnoki Krisztinát,
Dr. Dobos Endre Zsoltot,
Dr. Dogossy Gábort,
Dr. Dux Mária Jankát,
Dr. Faitli Józsefet,
Farkas Esztert,
Dr. Farkas Gábort,
Fazekas Istvánt,
Fehérvári Anikó Évát,
Dr. Fekete Balázst,
Dr. Felde Imrét,
Dr. Fischer Szabolcsot,
Fodor Ferencet,
Dr. Fodor László Imrét,
Dr. Fogarasi Józsefet,
Dr. Fogarassy Csabát,
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Dr. Fried Miklóst,
Dr. Fülesdiné dr. Molnár Csillát,
Gárdonyi Máté Zétát,
Dr. Gyimóthy Szabolcsot,
Dr. Harangi Mariannt,
Dr. Homicskó Árpád Olivért,
Dr. Hős Csaba Jánost,
Dr. Illés Tibort,
Dr. Jost Norbert Lászlót,
Dr. Juhász Bélát,
Dr. Juhász Zsuzsanna Andreát,
Dr. Kajtár László Imrét,
Dr. Karácsony Pétert,
Kecskeméti Gábort,
Dr. Kecskés Andrást,
Dr. Kende Annát,
Dr. Kégl Tamás Andrást,
Dr. Kincses Zsigmond Tamást,
Kiss Attila Miklóst,
Kiss Gergely Bálintot,
Dr. Koris Andrást,
Dr. Kovács Árpádot,
Dr. Kovács Györgyöt,
Kovács Jánost,
Kozma Róbertet,
Kózelné dr. Székely Edit Évát,
Dr. Kőhidai László Jánost,
Dr. Ladányi Mártát,
Dr. Lujber László Attilát,
Dr. Majoros Lászlót,
Dr. Maurovich Horvat Pált,
Dr. Mándoki Mírát,
Dr. Mezei Pétert,
Dr. Mező Istvánt,
Dr. Mészáros Tamást,
Dr. Mitev Ariel Zoltánt,
Dr. Molnár Tihamér Szabolcsot,
Molnárné Kovács Juditot,
Dr. Morava-Kozicz Évát,
Dr. Müller Tamást,
Dr. Nagy Nándort,
Dr. Nagy Sándor Gyulát,
Dr. Neszmélyi György Ivánt,
Dr. Németh Renátát,
Ostojic Sergejt,
Dr. Ózsvári László Lajost,
Dr. Polyák Gábor Györgyöt,
Dr. Pusztai Bertalan Dénest,
Dr. Radovits Tamást,
Dr. Rácz Bence Lászlót,
Dr. Reiniger Lillát,
Dr. Sárosi Józsefet,
Sebestyén Tamást,
Sikné dr. Lányi Cecília Ilonát,
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Dr. Siménfalvi Zoltán Károlyt,
Dr. Sipos Pétert,
Dr. Slézia Józsefet,
Dr. Solymosi Józsefet,
Dr. Sterbenz Tamás Istvánt,
Dr. Szabó Elődöt,
Dr. Szatmári Istvánt,
Dr. Szállási Árpádot,
Dr. Szénási Sándort,
Dr. Szilágyi Lászlót,
Szőke Róbertet,
Dr. Szőri Milánt,
Dr. Szuchy Róbertet,
Dr. Szűcs Istvánt,
Dr. Tamás Pétert,
Dr. Tálosiné dr. Tóth-Molnár Editet,
Tilk Pétert,
Dr. Tislér Andrást,
Toldi Andreát,
Dr. Tóth Lászlót,
Dr. Tóthfalusi Lászlót,
Dr. Török Ádámot,
Dr. Udvary Sándor Tibort,
Dr. Ujházi Loránd Istvánt,
Dr. Vajda Péter Lászlót,
Dr. Veres Gábort,
Veress Emődöt,
Dr. Verzár Zsófiát és
Wein Katalint
2022. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2022. augusztus 23.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 29.
		
		

KEH ügyszám: KEH/5103-2/2022.

Csák János s. k.,
kultúráért és innovációért felelős miniszter
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A Kormány 1424/2022. (IX. 5.) Korm. határozata
az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése,
felderítése és kijavítása érdekében működő független hatóság felállításával összefüggő feladatokról
1. A Kormány az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i
(EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Magyarországgal szemben megindított
eljárás keretében hozott korrekciós intézkedésként egyetért egy olyan független hatóság létrehozásával, amely
általános rálátással rendelkezik, és beavatkozik azokban az esetekben, ahol a hatóság álláspontja szerint a feladatés hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség,
korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely hátrányosan
érintheti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi
érdekeinek védelmét, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások keretében végrehajtott európai uniós pénzügyi
támogatásokra. Ennek érdekében a Kormány 2022. szeptember 30-ig javaslatot tesz az Országgyűlés számára
a hatóság – 2022. november 21. napja előtti – létrehozásához és működéséhez szükséges, a hatóság függetlenségét
garantáló törvény elfogadására.
2. A Kormány kötelezettséget vállal egy új Korrupcióellenes Munkacsoport 2022. december 1-jéig történő
létrehozására olyan módon, hogy abban kormányzati és nem kormányzati szereplők létszám és szavazati jog
tekintetében paritásos alapon vesznek részt, és annak működéséhez az 1. pont szerinti hatóság nyújt adminisztratív
támogatást.
3. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető
miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter és a területfejlesztési miniszter bevonásával,
az Európai Bizottsággal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és más hazai és nemzetközi
szervezetekkel konzultálva, a nemzetközi standardoknak megfelelően és a jó gyakorlatokat felhasználva készítse elő
az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek
védelmét érintő jogsértések és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működő
független hatóság felállításával és a Korrupcióellenes Munkacsoport működésével összefüggő jogszabályok
tervezeteit, továbbá tegyen javaslatot az 1. pont szerinti hatóság, illetve a Korrupcióellenes Munkacsoport
működését megfelelően biztosító költségvetésre és infrastruktúrára.
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. szeptember 30.
4. Hatályát veszti a Korrupcióellenes Munkacsoportról szóló 1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozata
a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer
kidolgozásáról
A Kormány elkötelezett az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések hatékonyságának, átláthatóságának,
gazdaságosságának növelése, az egyajánlatos közbeszerzési eljárások számának csökkentése és a verseny szintjének növelése,
valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzésekben való részvételének elősegítése iránt, ezért az e célokat szolgáló
intézkedések megalapozásának segítése és a közbeszerzésekre vonatkozó, az érdekeltek bevonásán alapuló értékelések
nyilvános rendelkezésre állása érdekében
1. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát
értékelő teljesítménymérési keretrendszer létrehozásáról és működtetéséről, valamint vizsgálja meg az egyajánlatos
közbeszerzési eljárások lehetséges okait és hatásait, beleértve azokat a helyzeteket, amikor az egyajánlatos eljárások
aránya meghaladja a 15%-os küszöbértéket; a teljesítménymérési keretrendszernek legalább a következő elemekre
kell kiterjednie:
a)
az eredménytelen közbeszerzési eljárások szintje és okai,
b)
a szerződés teljesítése során teljeskörűen megszüntetett szerződések aránya (szám és érték),
c)
a késedelmes szerződésteljesítés előfordulásának aránya,
d)
a költségtúllépés előfordulásának aránya (ideértve a túllépés százalékos arányát és volumenét),
e)
az olyan odaítélt közbeszerzési szerződések aránya, amelyekben kifejezetten figyelembe vették
a teljeséletciklus- vagy az életciklusköltségeket,
f)
a mikro- és kisvállalkozások sikeres közbeszerzési részvételének aránya, ágazatokon átívelően és
ágazatonként [a közös közbeszerzési szójegyzék (Common Procurement Vocabulary, CPV) szerinti
főcsoportok (division) és csoportok (group) alapján],
g)
az egyajánlatos közbeszerzési eljárások értéke nemzeti és uniós finanszírozású eljárások szerinti bontásban
és együttesen, azoknak az összes közbeszerzési eljárás értékéhez viszonyított aránya együttesen, valamint
nemzeti és uniós finanszírozású eljárások szerinti bontásban;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. november 30.
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a teljesítménymérési keretrendszer létrehozásában
és működtetésében közreműködő, a hazai közbeszerzések területén tevékenykedő, független nem kormányzati
szervezetek és közbeszerzési szakértők kiválasztásáról, azzal, hogy a nem kormányzati szervezetek és szakértők
kiválasztása során a következő követelményeket kell figyelembe venni:
a)
a kiválasztás nyílt pályázati felhíváson alapul, a nem kormányzati szervezeteket és a közbeszerzési szakértőket
nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási eljárás alapján választják ki,
b)
a közbeszerzési szakértők más szervezetektől függetlenül, személyes véleményüknek megfelelően,
a közérdeket szem előtt tartva vesznek részt az együttműködésben,
c)
a nem kormányzati szervezetek közül a tudományos, illetve oktatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek,
szakmai érdekképviseleti szervezetek vagy kamarák és az államtól, politikai pártoktól és gazdasági
szereplőktől egyaránt független társadalmi szervezetek vonhatóak be. A nem kormányzati szervezetek
a közbeszerzésekkel kapcsolatban magas szintű szakértelemmel rendelkező személyek útján vesznek részt
az együttműködésben,
d)
igazolt szakértelem és tapasztalat a közbeszerzésekhez kapcsolódó területen, a szervezetek esetében
megfelelő időtartamú igazolt működés a közbeszerzésekhez kapcsolódó területen, összeférhetetlenséget
eredményező körülmények hiánya, a szervezetek esetében a delegált szakértők szakértelme és tapasztalata;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. október 10.
3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a független nem kormányzati szervezetek, valamint
közbeszerzési szakértők bevonásáról olyan módon, hogy e szervezetek, illetve személyek véleményét és javaslatait
ki kell kérni, figyelembe kell venni és meg kell jeleníteni a teljesítménymérési keretrendszer elemeinek kialakítása,
a rendszer keretében alkalmazott módszertanok meghatározása és az adatokból levonható következtetések
megfogalmazása során;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. október 10. napját követően folyamatosan
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4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a teljesítménymérési keretrendszer eredményei
közzétételéről az elektronikus közbeszerzési rendszer felületén minden év február 28-áig.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2023. február 28., majd évente folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozata
a vallási turizmussal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban:
2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 26. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport
terhére, a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára
13 446 932 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
jogcímcsoport terhére, a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések
cím javára 45 472 320 forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2023. év tekintetében 2023. január 31.
a 2024. évtől folyamatos, a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozathoz
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XXI.

Cím
szám

20

384140
XLII.
263478
379839

LXV.

42

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

26

Kiemelt
előir.
szám

K5

2

K5

5

K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Működtetési célú kifizetések
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-13 446 932

13 446 932
13 446 932

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

13 446 932

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XXI.
20
1
384140
26
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása

Módosítás
(+/-)

-13 446 932

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

Összesen

I.n.év
13 446 932

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

13 446 932

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XXI.

Cím
szám

20

360239
XLII.
263478
379839

LXV.

42

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

11

Kiemelt
előir.
szám

K5

2

K5

5

K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Működtetési célú kifizetések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-45 472 320

45 472 320
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2. melléklet az 1426/2022. (IX. 5.) Korm. határozathoz

45 472 320
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

45 472 320

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XXI.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

360239
11
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

Módosítás
(+/-)

forintban

-45 472 320

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: 2023. január 31.

Összesen

I.n.év
45 472 320

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

45 472 320

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1427/2022. (IX. 5.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat
2. pontjában az „a társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos” szövegrész
helyébe az „a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring Rendszer
működtetéséért felelős kormánybiztos” szöveg lép.
2. A rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről
szóló 1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A részletes vizsgálatot a miniszter folytatja le, és készíti elő az anyagot
a) a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
b) az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
c) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
d) a kereskedelemért,
e) a területfejlesztésért,
f ) a környezetvédelemért,
g) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért
való felelősség körében a felelős miniszterek által kijelölt egy-egy személy részvételével működő héttagú
Rozsdaövezeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére, amely állást foglal a kezdeményezéssel kapcsolatban.
A Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt személy. A Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság a működési rendjét maga határozza meg.”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1428/2022. (IX. 5.) Korm. határozata
egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
1. Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt
táblázat „Támogatási cél” oszlop 17. sorában a „bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem” szövegrész helyébe
a „bentlakásos idősek otthona kialakítása II. ütem, útfelújítás” szöveg lép.
2. A települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes
önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról szóló 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 11. sorában az „Adyvárosban tervezett komplex
parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio park modernizációja” szövegrész helyébe az „Adyvárosban tervezett
komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio park modernizációja, valamint Szabadhegy városrészben
utak, járdák fejlesztése” szöveg lép.
3. Az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.)
Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 42. sorában az „Útfelújítás; parkoló kialakítása;
Vendégház kialakítása és környezetének felújítása” szövegrész helyébe az „Útfelújítás; Vendégház kialakítása
és környezetének felújítása” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 47. sorában a „Buszmegállók felújítása; parkolók
kialakítása és vízelvezetés megoldása” szövegrész helyébe a „Buszmegállók felújítása” szöveg,

6043
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c)

2. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 25. sorában az „Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval;
Almáskert Óvoda és Epreskert Óvoda játszóudvarának fejlesztése; ingatlanvásárlás a szabadstrand
bővítéséhez; munkagépbeszerzés; védőnői épület felújítása; ravatalozó felújítása” szövegrész helyébe
az „Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval; Almáskert Óvoda és Epreskert Óvoda, Szabadidőpark játszóudvarának
fejlesztése; munkagépbeszerzés; védőnői épület felújítása; ravatalozó felújítása; Ifjúsági tábor infrastrukturális
fejlesztése” szöveg

lép.
4. A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 2. sorában a „Közúthálózat felújítása”
szövegrész helyébe az „Új hivatal épület napelem-rendszerének kialakítása, játszótér, edzőpark létrehozása”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 71/2022. (IX. 5.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 72/2022. (IX. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –
dr. Benkő Tamás Jánost, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – közigazgatási
államtitkárrá történő kinevezésére tekintettel –
2022. augusztus 31-ei hatállyal
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 73/2022. (IX. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy
Reich Ágnesnek, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2022. szeptember 15-ei hatállyal – megszűnik, egyidejűleg
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –
Belényesi Lászlót
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
– 2022. szeptember 16-ai hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

