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Kormányrendeletek

A Kormány 462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete
a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól
A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed
a)
a minisztériumokra,
b)
a területi védelmi bizottságra, a helyi védelmi bizottságra, a főpolgármesterre és a polgármesterre
(a továbbiakban együtt: védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei),
c)
a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre és a honvédségi
szervezetre,
d)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 11. §-a
szerinti honvédelemben közreműködő szervre és
e)
a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettre.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
befogadó nemzeti támogatást igénylő levél: a külföldi fegyveres erő feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve
által elkészített és a befogadó nemzetnek (a továbbiakban: Magyarország) címzett dokumentum, amelyben
a külföldi fegyveres erő megigényli a befogadó nemzeti támogatást, és kezdeményezi annak teljesítéséhez
szükséges feltétel kialakítását,
2.
egyetértési megállapodás: Magyarország és a küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szervei
között kötött, a befogadó nemzeti támogatás nyújtásának általános feltételeit, különösen a befogadó
nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos általános műveleti, logisztikai, pénzügyi és a jogi kereteket,
valamint a költségtérítés alapelveit tartalmazó dokumentum,
3.
koncepcionális igényjegyzék: a fegyveres erőt küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve
által kiadott, a küldő külföldi államhoz tartozó fegyveres erőt és eszközt, valamint a részükre igényelt humán
és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó tervezési dokumentum,
4.
szemrevételezés: a befogadó nemzeti támogatás tervezésének folyamatában a végrehajtott helyszíni bejárás,
5.
műveleti parancsnok: a katonai vezetési rendben a küldő külföldi állam részéről kijelölt összhaderőnemi
vagy haderőnemi parancsnok, aki a művelet vonatkozásában a küldő külföldi állam nevében a befogadó
nemzeti támogatással kapcsolatos tárgyalások vezetésére, a befogadó nemzeti támogatás tervezésére és
végrehajtásának koordinálására jogosult,
6.
részletes szükségleti jegyzék: a küldő külföldi állam által készített – többnemzeti művelet esetén a műveleti
parancsnok által koordinált, és Magyarország felhatalmazott képviselője által ellenjegyzett –, egy
meghatározott műveletben részt vevő erőt és eszközt, valamint a részükre igényelt humán és anyagi
erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó részletes tervezési dokumentum.

2. A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere, az igények kielégítésének rendje
3. §

(1) A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere magában foglalja
a)
az 1. §-ban meghatározott szerv tervezési, koordinációs, irányítási és végrehajtási tevékenységét,
b)
a befogadó nemzeti támogatás végrehajtása érdekében megkötött megállapodásból származó
kötelezettséget,
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c)
d)

a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos terv és jegyzék kidolgozását,
a polgári munkaerő, az anyagi javak, az ingatlan és ingó dolog, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatás
biztosítását.
(2) A befogadó nemzeti támogatást igénylő levélnek Magyarország által történő átvételét megelőzően, a várható
befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítésére való felkészülés során a nemzetgazdaság védelmi
felkészítéséhez és mozgósításához szükséges feladat végrehajtásával kapcsolatos jogszabály rendelkezését is
megfelelően alkalmazni kell.
4. §

(1) A befogadó nemzeti támogatást az állam
a)
szerződés útján,
b)
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény szerinti feltétel
fennállása esetén gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével
biztosítja.
(2) A befogadó nemzeti támogatást képező erőforrást és szolgáltatást Magyarország jogrendje, nemzeti érdeke,
valamint nemzetgazdasága lehetőségének figyelembevételével kell rendelkezésre bocsátani.
(3) A befogadó nemzeti támogatást költségtérítés ellenében kell biztosítani a Magyarország Kormánya és
a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb
Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során
befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLI. törvény szerinti
technikai megállapodásban, illetve Közös Végrehajtási Megállapodásban rögzítettek szerint. Az igényelt befogadó
nemzeti támogatásról döntésre jogosult a költségtérítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet.

3. A befogadó nemzeti támogatás irányítása
5. §		
A Kormány – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás kivételével –
dönt a befogadó nemzeti támogatásról.
6. §		
A honvédelemért felelős miniszter
a)
dönt a gyakorlat, felkészítés, egyéb kiképzési feladat, konferencia, továbbá a hazai bázisú, a nemzetközi
vagy többnemzeti katonai szervezet által telepített parancsnokság, szervezeti elem működésének befogadó
nemzeti támogatásáról,
b)
előkészíti a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó nemzetközi szerződést,
c)
megköti az a) pontban meghatározott befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítéséhez
szükséges – nemzetközi szerződésnek nem minősülő – megállapodást.
7. §		
A Kormány tagja, valamint a Hvt. 11. §-a szerinti honvédelemben közreműködő szerv vezetője a befogadó nemzeti
támogatás hatáskörébe tartozó feladatának tervezése és végrehajtása érdekében, az általa irányított szervezet
vonatkozásában
a)
meghatározza a befogadó nemzeti támogatás előkészítésének és nyújtásának feladatát,
b)
kijelöli azt a szervezetet és önálló szervezeti egységet, valamint ennek területi szervét, amely a befogadó
nemzeti támogatás feladatában részt vesz,
c)
összeállítja a befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos tervet,
d)
együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel a 6. § b) és c) pontjában meghatározott szerződés,
illetve megállapodás előkészítésében,
e)
együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel az Országgyűlés, illetve a Kormány befogadó nemzeti
támogatással kapcsolatos döntésének végrehajtásában.
8. §		
A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi
feladatainak megtervezése és végrehajtása érdekében
a)
összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi szintű feladatait,
b)
meghatározzák az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerv, személy befogadó nemzeti támogatással
kapcsolatos feladatát,
c)
összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó intézkedési tervet.
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4. A befogadó nemzeti támogatás tervezésének és végrehajtásának rendje
9. §		
Magyarország védelméhez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatot az ország fegyveres
védelme tervének részeként kell kidolgozni.
10. §

(1) A befogadó nemzeti támogatás tervezése során
a)
az egyetértési megállapodást,
b)
a technikai megállapodást,
c)
a Közös Végrehajtási Megállapodást,
d)
a minisztériumok, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei befogadó nemzeti
támogatásra vonatkozó terveit
a nemzeti érdek, a műveleti követelmény, valamint – az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének művelete esetén –
a befogadó nemzeti támogatás nyújtására vonatkozó szövetségi dokumentum együttes figyelembevételével kell
előkészíteni.
(2) Művelet esetén a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó tervezést a részletes szükségleti jegyzék alapján kell
végrehajtani.

11. §		
A Kormány hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás nyújtására irányuló igény esetén a honvédelemért
felelős miniszter a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
képességkatalógus vonatkozó részének átadásával tájékoztatja a küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel
rendelkező szervét a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó képességről.
12. §		
A képességkatalógus összeállításáról és naprakészen tartásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.
13. §

(1) A befogadó nemzeti támogatás tervezése a műveleti tervezés része, amely a műveleti parancsnok által aláírt
befogadó nemzeti támogatást igénylő levél átvételével kezdődik.
(2) A befogadó nemzeti támogatás tervezésének szakaszait a konkrét művelet függvényében a honvédelemért felelős
miniszter által kijelölt személy a műveleti parancsnokkal együttműködve határozza meg.
(3) Magyarország képviselője
a)
együttműködik a műveleti parancsnokkal az indító-, fő-, illetve záró tervezési konferencia megszervezésében,
b)
részt vesz a többnemzeti erőre vonatkozó befogadó nemzeti támogatás – műveleti parancsnok által
koordinált – küldő külföldi államok közötti tervezésében.

14. §		
A befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó részletes pénzügyi intézkedést és költségtérítési eljárást a technikai
megállapodásban, illetve a Közös Végrehajtási Megállapodásban kell meghatározni.
15. §

(1) A záró tervező konferencia során végrehajtott szemrevételezésen Magyarország részéről az érintett ágazat,
a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei, valamint az érintett honvédelmi szervezet képviselője
vesznek részt.
(2) A részletes szükségleti jegyzéket Magyarország felhatalmazott képviselője a szemrevételezést követően ellenjegyzi.
(3) Magyarország által kijelölt nemzeti támogató erőre és eszközre vonatkozó információt a honvédelemért felelős
miniszter biztosítja a műveleti parancsnok részére.

16. §		
A küldő külföldi állam által igényelt beszerzésre és szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését
a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet koordinálja.
17. §		
A befogadó nemzeti támogatás végrehajtásának időszakában a műveleti parancsnokság és Magyarország közötti
folyamatos koordinációt a művelet befogadó nemzeti támogatását koordináló csoport végzi.
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5. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §		
Hatályát veszti a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.)
Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 39. § (4) és
(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Bárki jogosult anonim módon bejelenteni a www.palyazat.gov.hu oldalon, ha az ügyben összeférhetetlenség
vagy annak kockázata vagy látszata fennállását észleli.
(4a) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (4) bekezdés szerinti megalapozott bejelentésről haladéktalanul
tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplőjét. A (4) bekezdés szerinti bejelentést a Belső
Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vizsgálja ki.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (4g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4g) A (3) bekezdés szerinti esetben az érintett felettese, a (4d) bekezdés szerinti esetben a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer érintett szereplője írásban jelzi az érintett részére az összeférhetetlenség tényét, továbbá
gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.”
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (6)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az irányító hatóság, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 123. cikk (8) bekezdése szerinti
koordináló szervezet, a közreműködő szervezet, az audit hatóság, a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság,
az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő, valamint a közbeszerzésekért felelős miniszternek
a XVI. Fejezet szerinti ellenőrzést végző munkatársa, továbbá az értékelő, az állami értékelő és a döntés-előkészítő
bizottság tagja a jogviszonya létesítésével egyidejűleg vagy e tevékenysége megkezdését megelőzően általános
összeférhetetlenségi nyilatkozatot és – az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet
szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) 6.3. pontja szerinti adatokat is
tartalmazó – érdekeltségi nyilatkozatot, majd az érdemi eljárási cselekménye megkezdését megelőzően az adott
eljárási cselekményre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer
érintett szereplője a nyilatkozatokat öt évig megőrzi. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője
a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint
az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében a nyilatkozattétel időpontjától
számított öt évig kezeli.
(7) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság, valamint az audit
hatóság munkatársai által tett nyilatkozatok kivételével – a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát
két évre szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására
kötelezettek számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
az ellenőrzést különösen a közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatok figyelembevételével végzi el.
Ha a közhiteles nyilvántartásokban nem vagy csak korlátozottan érhető el adat, akkor önbevallást kell alkalmazni,
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amelyet a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a bármilyen nyilvános forrásból rendelkezésére álló
információkkal vet össze.
(7a) Ha a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet a 39. § (4i) bekezdése szerint jár el.
(7b) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (7) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és
az ellenőrzések dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi. A Belső Ellenőrzési és
Integritási Igazgatóság a (7) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokban és az ellenőrzések dokumentumaiban
szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az összeférhetetlenségi
helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében az ellenőrzések lezárásától számított öt évig kezeli.
(7c) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az érvényességi ellenőrzések tervezését és
a kétéves tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.”
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (6) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában
(ideértve az előkészítést, a döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzést), tartózkodnak minden olyan
magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az Európai Unió érdekeit, vagy saját érdekeiknek az Európai Unió
érdekei elé helyezését eredményezi, továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a feladataik végrehajtása során megakadályozzák az összeférhetetlenségi ok vagy az összeférhetetlenségi
ok objektív kockázata vagy látszata kialakulását. A feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó
felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek
megfelelő feladatellátásáért. A kedvezményezettek, a szállítók, az alvállalkozók és a projekt előkészítésében és
megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az iránymutatás az összeférhetetlenségek
költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti
esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője
a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint
az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében a nyilatkozattétel időpontjától
számított öt évig kezeli.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. alcíme a következő 89/C. és 89/D. §-sal egészül ki:
„89/C. § (1) Az irányító hatóság a támogatási szerződés módosítása révén a projekt 2021–2027 programozási
időszakban végrehajtott operatív program felhívása kerete terhére történő finanszírozására térhet át (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: áttérés), ha
a) a projekt keretében megvalósított tevékenység megfelel valamely, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint
meghirdetett felhívás céljának és követelményeinek,
b) az áttérés az áttérést megelőző feltételeknél nagyobb mértékben segíti elő az indikátorok teljesítését, illetve
az abszorpciót,
c) az áttérés nem okoz kettős finanszírozást,
d) az áttérést az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik, és
e) az áttérés megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra
és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.
(2) Az áttérést az irányító hatóság kezdeményezi.
89/D. § (1) Az irányító hatóság az áttéréshez szükséges
a) felhívást technikailag újranyitja, vagy
b) új technikai felhívást hirdet meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívás vonatkozásában a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet VI. és VII. Fejezetét – a 86. §,
a 87. § (1) bekezdése, a 90. §, a 91. § (1) bekezdése és a 92. § kivételével – nem kell alkalmazni.
(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti felhívás újranyitását vagy meghirdetését követően a monitoring
és információs rendszerben elvégzi mindazokat a műveleteket, amelyek a 89/C. § (1) bekezdése szerinti
szerződésmódosításhoz szükségesek.
(4) A 89/C. § (1) bekezdése szerinti szerződésmódosítás során e rendelet szerződésmódosításra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/ZE. §-sal egészül ki:
„201/ZE. § (1) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet] megállapított 89/C. §-át
és 89/D. §-át a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett vagy újranyitott technikai
felhívásokra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 254.1a. pontját
a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
8. § (3) bekezdés 13. pontjában a „rotációjáról” szövegrész helyébe a „rendszeres rotációjáról, rendszeres és
eredményes felügyeletéről” szöveg,
b)
10. § (2) bekezdés 3. pontjában az „alkalmazásával” szövegrész helyébe az „eredményes alkalmazásával”
szöveg,
c)
39. § (1b) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
d)
39. § (3) bekezdésében az „összeférhetetlensége fennállhat” szövegrész helyébe az „összeférhetetlenségének
kockázata vagy látszata objektíven fennáll” szöveg, a „fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett
szereplője” szövegrész helyébe a „felettese” szöveg,
e)
39. § (4d) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „részére, amely a (4i) bekezdés szerint jár el” szöveg,
f)
69. § (3) bekezdésében a „256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet” szövegrész helyébe a „256/2021. (V. 18.)
Korm. rendeletet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet]” szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
27.2. pontjában a „kérelemhez.” szövegrész helyébe a „kérelemhez. Az értékelés megkezdését megelőzően
az értékelő a támogatási kérelemmel kapcsolatos összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.” szöveg,
b)
40.3. pontjában a „Titoktartási, összeférhetetlenségi és hangfelvétel” szövegrész helyébe a „Hangfelvétel”
szöveg,
c)
254.1a. pontjában a „hónapot” szövegrész helyébe a „hónapot, pénzügyi eszköz esetén a harminchat
hónapot” szöveg
lép.

6. §

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
39. § (2) bekezdése,
b)
89/B. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
25.5. pontjában az „az adott felhívás vonatkozásában” szövegrész,
b)
27.1. pontjában az „az adott felhívásra vonatkozó” szövegrész,
c)
41.1. pont b) alpontjában a „(bizottsági tag helyettesítése esetére)” szövegrész.

2. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 50/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Bárki jogosult anonim módon bejelenteni a www.palyazat.gov.hu oldalon, ha az ügyben összeférhetetlenség
vagy annak kockázata vagy látszata fennállását észleli.
(1a) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti megalapozott bejelentésről haladéktalanul
tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplőjét.”
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8. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 50. § (1) bekezdése szerinti esetben az érintett felettese, az 50/A. § (5) bekezdése szerinti esetben
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője írásban jelzi az érintett részére az összeférhetetlenség
tényét, továbbá gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.”
9. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A. § (1) Az irányító hatóság, az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (6) bekezdése
szerinti koordináló szervezet, a közreműködő szervezet, az audit hatóság, a Belső Ellenőrzési és Integritási
Igazgatóság, a holdingalapot végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő, valamint a közbeszerzésekért felelős
miniszternek a IX. Fejezet szerinti ellenőrzést végző munkatársa, továbbá az értékelő, az állami értékelő és
a döntés-előkészítő bizottság tagja a jogviszonya létesítésével egyidejűleg vagy e tevékenysége megkezdését
megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és – az iránymutatás az összeférhetetlenségek
költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) 6.3. pontja
szerinti adatokat is tartalmazó – érdekeltségi nyilatkozatot, majd az érdemi eljárási cselekménye megkezdését
megelőzően az adott eljárási cselekményre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. A fejlesztéspolitikai
intézményrendszer érintett szereplője a nyilatkozatokat öt évig megőrzi. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer
érintett szereplője a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek
védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében
a nyilatkozattétel időpontjától számított öt évig kezeli.
(2) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság, valamint az audit
hatóság munkatársai által tett nyilatkozatok kivételével – az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát
két évre szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására
kötelezettek számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
az ellenőrzést különösen a közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatok figyelembevételével végzi el.
Ha a közhiteles nyilvántartásokban nem vagy csak korlátozottan érhető el adat, akkor önbevallást kell alkalmazni,
amelyet a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a bármilyen nyilvános forrásból rendelkezésére álló
információkkal vet össze.
(3) Ha a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről
készült jelentést megküldi a fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet az 52. § szerint jár el.
(4) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és az ellenőrzések
dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokban és az ellenőrzések dokumentumaiban szereplő adatokat
az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek
megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében az ellenőrzések lezárásától számított öt évig kezeli.
(5) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az érvényességi ellenőrzések tervezését és a kétéves
tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.
(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában
(ideértve az előkészítést, a döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzést), tartózkodnak minden olyan
magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az Európai Unió érdekeit, vagy saját érdekeiknek az Európai Unió
érdekei elé helyezését eredményezi, továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a feladataik végrehajtása során megakadályozzák az összeférhetetlenségi ok vagy az összeférhetetlenségi
ok objektív kockázata vagy látszata kialakulását. A feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó
felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek
megfelelő feladatellátásáért. A kedvezményezettek, a szállítók, az alvállalkozók és a projekt előkészítésében és
megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az iránymutatás az összeférhetetlenségek
költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti
esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője
a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint
az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében a nyilatkozattétel időpontjától
számított öt évig kezeli.”
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10. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 44/A. alcímmel egészül ki:

„44/A. Áttérés a projekt 2014–2020 programozási időszakban végrehajtott operatív program felhívása
kerete terhére történő finanszírozására
167/A. § (1) Az irányító hatóság a támogatási szerződés módosítása révén a projekt 2014–2020 programozási
időszakban végrehajtott operatív program felhívása kerete terhére történő finanszírozására térhet át (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: áttérés), ha
a) a projekt keretében megvalósított tevékenység megfelel valamely, a 2014–2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] szerint meghirdetett felhívás céljának és
követelményeinek,
b) az áttérés az áttérést megelőző feltételeknél nagyobb mértékben segíti elő az indikátorok teljesítését, illetve
az abszorpciót,
c) az áttérés nem okoz kettős finanszírozást,
d) az áttérést az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik, és
e) az áttérés megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek.
(2) Az áttérést az irányító hatóság kezdeményezi.
167/B. § (1) Az irányító hatóság az áttéréshez szükséges
a) felhívást technikailag újranyitja, vagy
b) új technikai felhívást hirdet meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívás vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) VIII–XIV. Fejezetét – a 45. §, a 46. §, a 49. § (1) és (2) bekezdése, az 52. § (1), (2) és (5) bekezdése, valamint a 67. §
(1) bekezdése kivételével –, valamint
b) 1. melléklet II. Fejezetét
nem kell alkalmazni.
(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti felhívás újranyitását vagy meghirdetését követően a monitoring
és információs rendszerben elvégzi mindazokat a műveleteket, amelyek a 167/A. § (1) bekezdése szerinti
szerződésmódosításhoz szükségesek.
(4) A 167/A. § (1) bekezdése szerinti szerződésmódosítás során a 43. alcímet kell alkalmazni.”
11. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 530/E. §-sal egészül ki:
„530/E. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet] megállapított 44/A. alcímét
a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett vagy újranyitott technikai felhívásokra kell
alkalmazni.”
12. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a)
7. § (1) bekezdés m) pontjában a „rotációjáról” szövegrész helyébe a „rendszeres rotációjáról, rendszeres és
eredményes felügyeletéről” szöveg,
b)
13. § c) pontjában az „alkalmazását” szövegrész helyébe az „eredményes alkalmazását” szöveg,
c)
44. § (1a) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
d)
45. § (3) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
e)
46. § (2a) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
f)
47. § (1a) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
g)
49. § (4a) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
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h)

i)
lép.

50. § (1) bekezdésében az „összeférhetetlensége fennállhat” szövegrész helyébe az „összeférhetetlenségének
kockázata vagy látszata objektíven fennáll” szöveg, a „fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett
szereplője” szövegrész helyébe a „felettese” szöveg,
50/A. § (5) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „részére, amely az 52. § szerint jár el” szöveg

13. §		
Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 164. § (2) bekezdése.

3. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] 5. §
12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter)
„12. gondoskodik a HET végrehajtását érintő eredményes csalás elleni és antikorrupciós politika kidolgozásáról, és
felügyeletet gyakorol annak eredményes végrehajtása felett,”
15. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pont bm) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Monitoring Bizottság felállításáról a nemzeti hatóság vezetője gondoskodik az alábbi szempontok figyelembevételével:
a Monitoring Bizottság tagjainak legalább fele a kormánytól és az állami szervektől független civil szervezeteket képvisel,
amelyek a következő területek közül egy vagy több területen igazoltan és kellően hosszú ideje releváns tevékenységet
folytatnak:)
„bm) korrupció megelőzése, illetve leküzdése,”
16. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Bárki jogosult anonim módon bejelenteni a www.palyazat.gov.hu oldalon, ha az ügyben összeférhetetlenség
vagy annak kockázata vagy látszata fennállását észleli.
(1a) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti megalapozott bejelentésről haladéktalanul
tájékoztatja a II. Fejezet szerinti intézményrendszer érintett szereplőjét.”
17. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 30. § (1) bekezdése szerinti esetben az érintett felettese, a 31. § (5) bekezdése szerinti esetben a II. Fejezet
szerinti intézményrendszer érintett szereplője írásban jelzi az érintett részére az összeférhetetlenség tényét, továbbá
gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről.”
18. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A nemzeti hatóság, a koordináló szervezet, a lebonyolító szerv, az audit hatóság, a Belső Ellenőrzési
és Integritási Igazgatóság, a továbbadott támogatást kihelyező szerv, valamint a közbeszerzésekért felelős
miniszternek a IV. Fejezet szerinti ellenőrzést végző munkatársa, továbbá az értékelő, az állami értékelő és
a döntés-előkészítő bizottság tagja a jogviszonya létesítésével egyidejűleg vagy e tevékenysége megkezdését
megelőzően általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot és – az iránymutatás az összeférhetetlenségek
költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) 6.3. pontja
szerinti adatokat is tartalmazó – érdekeltségi nyilatkozatot, majd az érdemi eljárási cselekménye megkezdését
megelőzően az adott eljárási cselekményre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. A II. Fejezet szerinti
intézményrendszer érintett szereplője a nyilatkozatokat öt évig megőrzi. A II. Fejezet szerinti intézményrendszer
érintett szereplője a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek
védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében
a nyilatkozattétel időpontjától számított öt évig kezeli.
(2) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság – a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság, valamint az audit
hatóság munkatársai által tett nyilatkozatok kivételével – az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok valóságtartalmát
két évre szóló ellenőrzési terv alapján mintavételesen, évente az összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására
kötelezettek számának legalább 5%-ára kiterjedően ellenőrzi. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
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az ellenőrzést különösen a közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatok figyelembevételével végzi el.
Ha a közhiteles nyilvántartásokban nem vagy csak korlátozottan érhető el adat, akkor önbevallást kell alkalmazni,
amelyet a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a bármilyen nyilvános forrásból rendelkezésére álló
információkkal vet össze.
(3) Ha a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság ellenőrzése során összeférhetetlenséget állapít meg, az erről
készült jelentést megküldi a II. Fejezet szerinti intézményrendszer azon szereplője részére, amelynek tevékenysége
során az összeférhetetlenségi nyilatkozatot tették. A megkeresett szervezet a 33. § szerint jár el.
(4) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokat és az ellenőrzések
dokumentumait az ellenőrzések lezárásától számított öt évig megőrzi. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság
a (2) bekezdés szerint ellenőrzött nyilatkozatokban és az ellenőrzések dokumentumaiban szereplő adatokat
az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az összeférhetetlenségi helyzetek
megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében az ellenőrzések lezárásától számított öt évig kezeli.
(5) A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság tevékenységét, az érvényességi ellenőrzések tervezését és a kétéves
tervek végrehajtását az audit hatóság validálja rendszerellenőrzés keretében.
(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek, valamint azon személyek, akik részt vesznek a támogatások végrehajtásában
(ideértve az előkészítést, a döntéshozatalt, a végrehajtást és az ellenőrzést), tartózkodnak minden olyan
magatartástól, amely sérti vagy veszélyezteti az Európai Unió érdekeit, vagy saját érdekeiknek az Európai Unió
érdekei elé helyezését eredményezi, továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a feladataik végrehajtása során megakadályozzák az összeférhetetlenségi ok vagy az összeférhetetlenségi
ok objektív kockázata vagy látszata kialakulását. A feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó
felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartoznak a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek
megfelelő feladatellátásáért. A kedvezményezettek, a szállítók, az alvállalkozók és a projekt előkészítésében és
megvalósításában részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek az iránymutatás az összeférhetetlenségek
költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti
esetekben. A nyilatkozatokat öt évig meg kell őrizni. A II. Fejezet szerinti intézményrendszer érintett szereplője
a nyilatkozatokban szereplő adatokat az Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme, valamint
az összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében a nyilatkozattétel időpontjától
számított öt évig kezeli.”
19. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A biztosíték lehet)
„h) valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat a pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására
vonatkozó rendelkezéssel együtt.”
20. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben, ha a projektmenedzsment költsége a projektben az alkalmazott
egyszerűsített elszámolási mód miatt nem megállapítható, a korrekció vetítési alapja a projekt elszámolható
összköltségének a 2,5%-a. Amennyiben az intézkedés projektindító támogatásból és a megvalósításra irányuló
külön felhívásból támogatott projektből valósul meg, és a projektindító támogatás valós költség alapú, míg
a megvalósításra irányuló felhívásból támogatott projekt egyszerűsített elszámolási módot tartalmaz, a korrekció
vetítési alapja a projektindító esetében a valós költség alapon tervezett menedzsment tevékenységre jutó
elszámolható összköltség, míg az egyszerűsített elszámolási módot tartalmazó egyedi projekt esetén az egyedi
projekt elszámolható összköltségének a 2%-a.”
21. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet a 37. alcímet megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
ADATSZOLGÁLTATÁS, BESZÁMOLÁS, MONITORING”
22. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 191. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„191. § A miniszter a nemzeti hatóság szakmai álláspontjának mérlegelését követően dönthet a kifogás érdemi
vizsgálat nélküli elutasításáról, ha megállapítja, hogy a 190. §-ban felsorolt esetek fennállnak.”
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23. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 205. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha külső ellenőrző szerv jelentése, az Integritás Hatóság vagy bírói döntés alapján a szabálytalansági döntés
felülvizsgálata szükséges, a nemzeti hatóság a szabálytalansági döntést visszavonja, és a végleges ellenőrzési
jelentés vagy az Integritás Hatóság jelentése alapján készült intézkedési terv elkészítésétől vagy bírói döntés esetén
a jogerős ítélet kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül új szabálytalansági döntést hoz.”
24. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 211. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jogorvoslati kérelem nem utasítható el, ha a végső kedvezményezett
a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőben a jogorvoslati kérelmet a miniszternél nyújtotta be.
A nemzeti hatóság szakmai álláspontjának mérlegelését követően a miniszter, amennyiben megállapítja, hogy
az (1) bekezdésben felsorolt esetek fennállnak, dönthet úgy, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”
25. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 228. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„228. § Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban minden olyan
személynek vagy szervezetnek, aki, illetve amely HEE forrásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie
az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF és az Európai Számvevőszék
számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források
felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.”
26. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 61. alcíme a következő 230/A. §-sal egészül ki:
„230/A. § E rendelet alapján támogatás az EUMSZ 107. és 108 cikkével összhangban nyújtható.”
27. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
[Ha a „Felzárkózó települések” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„h) csekély összegű támogatásként,
i) válságtámogatásként”
[nyújtható.]
28. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 232. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2014–2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint)
„22. válságtámogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme”
(szerint nyújtható.)
29. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 235. § (6) bekezdése helyébe a követező rendelkezés lép:
„(6) A támogatást kihelyező szerv biztosítja, hogy eljárási szabályai összhangban álljanak e rendelet általános és
jelen fejezetben szabályozott rendelkezéseivel, azzal az eltéréssel, hogy a továbbadott támogatással a támogatást
kihelyező szerv elszámolási terv alapján köteles elszámolni, amelyre vonatkozóan az elszámolhatóság szabályait
a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett elszámolhatósági útmutató szabályozza.”
30. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 237. § (3) bekezdése helyébe a követező rendelkezés lép:
„(3) E rendeletnek a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését
követően megindított ellenőrzésekre kell alkalmazni. Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések
dokumentációjának e rendelet hatálybalépése előtt a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján megindított és még
folyamatban lévő ellenőrzése során a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.”
31. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
1.
2. § 16. pontjában az „alkalmazandó” szövegrész helyébe az „alkalmazandó nemzeti vagy uniós” szöveg,
2.
4. §-ában az „előkészíti” szövegrész helyébe az „előkészíti a HET-tel összhangban” szöveg,
3.
5. § 10. pontjában, 9. § (1) bekezdés k) pontjában, 9. § (2) bekezdés h) és l) pontjában a „hatékony” szövegrész
helyébe az „eredményes” szöveg,
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
lép.
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5. § 21. pontjában a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg, a „rotációjáról”
szövegrész helyébe a „rendszeres rotációjáról, rendszeres és eredményes felügyeletéről” szöveg,
5. § 22. pontjában az „alkalmazását” szövegrész helyébe az „eredményes alkalmazását” szöveg,
5. § 24. pontjában a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
7. §-ában a „hatékony ellátásához.” szövegrész helyébe az „eredményes ellátásához. Az államháztartásért
felelős miniszter biztosítja az audit hatóságnak a 13. § (2) bekezdésében meghatározott funkcionális és
szakmai függetlenségét.” szöveg,
13. § (1) bekezdés n) pontjában a „hatékonyan” szövegrész helyébe az „eredményesen” szöveg,
13. § (2) bekezdésében a „funkcionálisan” szövegrész helyébe a „szakmailag és funkcionálisan” szöveg,
14. § c) pontjában a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
23. § c) pontjában a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
24. § (2) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
25. § (3) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
26. § (3) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
27. § (2) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
29. § (5) bekezdésében a „veszélye objektíven fennállhat” szövegrész helyébe a „kockázata vagy látszata
objektíven fennáll” szöveg,
30. § (1) bekezdésében az „összeférhetetlensége fennállhat” szövegrész helyébe az „összeférhetetlenségének
kockázata vagy látszata objektíven fennáll” szöveg, a „fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett
szereplője” szövegrész helyébe a „felettese” szöveg,
31. § (5) bekezdésében a „fejlesztéspolitikai intézményrendszer érintett szereplője részére” szövegrész
helyébe a „II. Fejezet szerinti intézményrendszer érintett szereplője részére, amely a 33. § szerint jár el” szöveg,
32. § (1) bekezdésében a „fejlesztéspolitikai” szövegrészek helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
33. § nyitó szövegrészében a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
36. § (1) bekezdés b) és l) pontjában a „valamint megszüntetése” szövegrész helyébe a „felderítése és
szankcionálása” szöveg,
36. § (1) bekezdés e) pontjában a „csalásellenes” szövegrész helyébe az „eredményes csalásellenes” szöveg,
36. § (1) bekezdés k) pontjában a „hozhat” szövegrész helyébe a „hozhat a www.palyazat.gov.hu oldalon
található csalás és korrupció elleni stratégia alapján” szöveg,
39. § (2) bekezdésében a „fejlesztéspolitikai” szövegrész helyébe a „II. Fejezet szerinti” szöveg,
84. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, (11) bekezdés d) pontjában, 128. § (4), (6)
és (7) bekezdésében, 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában, 6. pontjában, 8. pont 8.1–8.4. alpontjában
a „kezdeményezett” szövegrész helyébe a „végső kezdeményezett” szöveg,
85. § f ) pontjában a „kezdeményezettnek” szövegrész helyébe a „végső kezdeményezettnek” szöveg,
99. § (3) bekezdésében a „javítja” szövegrész helyébe a „javítja,” szöveg,
187. § (1) bekezdés l) pontjában az „az összeférhetetlenségre” szövegrész helyébe az „a kettős finanszírozás
elkerülésére, az összeférhetetlenségre” szöveg,
201. § (6) bekezdésében a „kezdeményezettet” szövegrész helyébe a „végső kezdeményezettet” szöveg,
IX. Fejezet címében az „ELLENŐRZÉS” szövegrész helyébe az „AUDIT” szöveg,
60. alcím címében az „Ellenőrzés” szövegrész helyébe az „Audit” szöveg,
229. §-ában az „(OLAF) és az Európai Számvevőszék” szövegrész helyébe az „(OLAF), az Európai Számvevőszék
és a tagállami audit hatóság” szöveg,
230. § (1) bekezdésében az „ellenőrzésről” szövegrész helyébe az „auditról” szöveg,
230. § (1) bekezdésében az „ellenőrzési” szövegrész helyébe az „audit” szöveg,
230. § (1) bekezdésében az „ellenőrzött” szövegrész helyébe az „auditált” szöveg,
235. § (4) bekezdésében a „kedvezményezettnek” szövegrész helyébe a „végső kedvezményezettnek” szöveg,
235. § (5) bekezdésében a „kedvezményezettre” szövegrész helyébe a „végső kedvezményezettre” szöveg
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32. §		
A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont 3.2. alpontja, 6. pontja, 8. pont 8.1–8.4. alpontja
a „kedvezményezett” szövegrész helyett a „végső kedvezményezett” szöveggel lép hatályba.
33. §		
Hatályát veszti a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 230. § (3) és (4) bekezdése.
34. §

(1) Nem lép hatályba a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 240. §-a.
(2) Nem lép hatályba a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 242. §-a.

4. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása
35. §

(1) Nem lép hatályba a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. §-a és 26. §-a.
(2) Nem lép hatályba a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 374/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. § (5) és (6) bekezdése, 11. §-a, 13. §-a és 29. §-a.

5. Záró rendelkezések
36. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
A 34. § (2) bekezdése és a 35. § (1) bekezdése 2022. november 30-án lép hatályba.
A 34. § (1) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.
A 32. § 2023. január 31-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 144a–144c. sorral egészül ki:
(A

B

C

Elszámolható költségek – Támogatható
1.

Azonosító

tevékenységek alátámasztó dokumentumainak

D
E rendelet szerinti

Benyújtás gyakorisága

megnevezése

záradékolási kötelezettséget
az alábbi dokumentumok
vonatkozásában kell megtenni)

144a.

6.8.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

144b.

6.8.1.

Szállító nyilatkozata
összeférhetetlenségről

A költség
elszámolásakor

144c.

6.8.2.

Alvállalkozó nyilatkozata
összeférhetetlenségről

A költség
elszámolásakor
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A Kormány 464/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/R. §-sal egészül ki:
„6/R. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:42 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés egyedi szabályait
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem kell alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 42. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:42 mezőjében megjelölt Bük belterület 1471/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.”
2. §		
Az R. a következő 110. §-sal egészül ki:
„110. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 464/2022. (XI. 15.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr102.) megállapított 6/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat
B:42 mezőjét a Módr102. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjében a „04/48, 04/57, 1471/1,” szövegrész helyébe
a „04/48 és 04/57 helyrajzi számú, valamint belterület 1471/1,” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 465/2022. (XI. 15.) Korm. rendelete
a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek rendeletalkotásával,
valamint a módszertani útmutató elkészítésével kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó
szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/N. § (1) bekezdése szerinti díjelőkészítő és a Ht. 53/N. § (2) bekezdése
szerinti módszertani útmutató kiadási tevékenységét az e rendeletben foglaltakra figyelemmel látja el.
(2) Az e rendeletben foglaltak nem érintik a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt
költségeinek meghatározásával, díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani
útmutató közzétételére a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazását.

2. §

(1) A Ht. 53/N. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hivatal elnöke a Ht. végrehajtására kiadott
rendeletét az e rendeletben meghatározott árszabályozási ciklus első naptári évét megelőző év augusztus 15-ig
alkotja meg, és ezt a rendeletet a Hivatal évente augusztus 15-ig felülvizsgálja.
(2) A Ht. 53/N. § (2) bekezdésétől eltérően a Hivatal a módszertani útmutatót az (1) bekezdés szerinti rendeletben
meghatározott árszabályozási ciklus első naptári évét megelőző év augusztus 31. napjáig honlapján közzéteszi,
és a módszertani útmutatót évente augusztus 31-ig felülvizsgálja.
(3) A Ht. 53/N. § (3) bekezdésétől eltérően a Hivatal az (1) bekezdés szerinti rendelet, valamint a módszertani útmutató
előkészítése során azok tervezetéről a honlapján történő közzététel útján tájékoztatja az érintett engedélyeseket
és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteit, hogy azok a tervezetről véleményt alkothassanak.
(4) A Ht. 53/N. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a koncesszori alvállalkozók indokolt
költségeinek mértékét a Hivatal elnöke a Ht. végrehajtására kiadott rendeletben, hulladékgazdálkodási
tevékenységenkénti bontásban állapítja meg, figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés
szerinti módszertani útmutatóra.
(5) A Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett indokolt költségekről, az ezekkel
összefüggő eszköz- és költség-felülvizsgálatról – ideértve az eszközértékelés, a statikus, a transzferár és a benchmark
vizsgálatok eredményét is –, az alkalmazott ösztönzőkről és elvonásokról a Hivatal elnöke a Ht. 47/A. § (2) bekezdése
szerinti díjjavaslatnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter számára történő megküldésével egyidejűleg
tájékoztatja a koncessziós társaságot.

3. §

(1) A Ht. 18/A–18/C. §-a a Hivatal általi alkalmazása során
a)
a B3 alkategóriájú hulladéklerakóra és annak üzemeltetőjére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell annak tulajdonosára, valamint a koncessziós területen hulladékgazdálkodási engedély alapján
legnagyobb éves befogadó kapacitással rendelkező, és a hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság
átengedésével kapcsolatos nyilvános pályázat kiírásának időpontját megelőzően üzembe helyezett nem
veszélyes vegyes települési hulladékot égető hulladékégető műre és annak üzemeltetőjére (a továbbiakban
együtt: hulladékégető mű) is,
b)
hulladéklerakási díj alatt átvételi díjat kell érteni azzal, hogy hulladékégető mű esetében az átvételi díjat úgy
kell megállapítani, hogy az – a Ht. 18/B. § (1) bekezdésétől eltérően – fedezetet nyújtson a hulladékégető mű
működtetésével kapcsolatos indokolt költségre.
(2) A Ht. 18/D. §-a a Hivatal általi alkalmazása során eszköz alatt csak az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszközöket – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti
hulladékgazdálkodási létesítményeket – kell érteni, valamint az eszköz használatáért fizetendő díj alatt használati és
igénybevételi díjakat kell érteni.
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(3) A Ht. 18/A. § (4) bekezdésétől és a Ht. 18/D. § (5) bekezdésétől eltérően a Hivatal 53/N. § (1) bekezdése
szerinti díjelőkészítő és a Ht. 53/N. § (2) bekezdése szerinti módszertani útmutató kiadási tevékenysége során
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához igénybe vett, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült, vagy beszerzésre került
hulladékgazdálkodási eszközt szabad kapacitásúnak tekinti.
4. §

(1) A Ht. 30/C. § (1) bekezdésétől eltérően a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter állapítja meg hulladékanalízisen
alapuló szakértői becsléssel a kiterjesztett gyártói felelősségi körbe kötelezően tartozó termékekből a települési
hulladékként kezelésre, illegális lerakásra, köztisztaság keretében eltávolításra kerülő hulladék évi országos
mennyiségét.
(2) A Ht. 30/C. § (2) bekezdésétől eltérően a kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből
származó, a települési hulladékként kezelésre kerülő, az illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő,
továbbá a köztisztaság keretében eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a koncessziós társaságnál és
az önkormányzatoknál felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a kiterjesztett
gyártói felelősségi díj tartalmazza.

5. §		
A Ht. 33. § (4) bekezdését a Hivatal a Ht. 53/N. § (1) bekezdése szerinti díjelőkészítő és a Ht. 53/N. § (2) bekezdése
szerinti módszertani útmutató kiadási tevékenysége során azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a települési
önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
5. pontjában meghatározott köztisztasági feladat ellátása körében a közterületi kihelyezett gyűjtőedényekből vagy
egyéb módon a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről úgy gondoskodik, mintha azt
a)
a koncessziós társaságnak történő átadással,
b)
a koncesszori alvállalkozónak történő átadással,
c)
a hulladék a) vagy b) pontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő
udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadással,
d)
a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladékátvételi helyen, illetve
az átvételre kötelezettnek történő átadással, vagy
e)
koncessziós szerződés megkötésének hiányában az a)–d) pont helyett az állam által kijelölt jogi személynek
történő átadással
teljesítené, azzal, hogy a koncessziós társaság által ellátott hulladékgazdálkodási tevékenységekre a Ht. 47/A. §
(1) bekezdése szerinti, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjszabás
alkalmazandó.
6. §

(1) A Hivatal a Ht. 53/N. § (1) bekezdése szerinti díjelőkészítő és a Ht. 53/N. § (2) bekezdése szerinti módszertani
útmutató kiadási tevékenysége során úgy tekinti, hogy a számviteli szétválasztási kötelezettségnek a koncessziós
társaság, a koncesszori alvállalkozó, és a 3. § (1) bekezdése szerinti üzemeltető (a továbbiakban: kötelezett) is alanya.
(2) A Ht. 50. § (2) bekezdésétől eltérően a kötelezett által vezetett elkülönült nyilvántartás
a)
a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében
aa)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység,
ab)
az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó
települési hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység,
ac)
a közterületi köztisztasági önkormányzati közfeladattal összefüggésben keletkezett hulladékkal
kapcsolatos tevékenysége,
ad)
kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekkel és az azokból származó
hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá
a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak
ellátása;
b)
a 3. § (1) bekezdése szerinti üzemeltető esetében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához
kapcsolódó tevékenysége
szerinti felosztást tartalmazza.
(3) 2024. január 1-jétől a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott nyilvántartás kiterjed a kötelező visszaváltási díjas
rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
intézményi résztevékenységre, továbbá a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetése érdekében végzett
tevékenység szerinti elkülönítésre is.
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(4) A Ht. 50. § (3) bekezdésétől eltérően a kötelezett, a (2) bekezdés szerinti tevékenysége vonatkozásában mutatja be
a tevékenységeket az éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon, mintha azokat önálló vállalkozás
keretében végezte volna.
(5) A Ht. 50. § (4) bekezdésétől eltérően az elkülönült nyilvántartásra kötelezett küldi meg éves beszámolóját
a Hivatalnak.
(6) A Ht. 50. § (5) bekezdésétől eltérően a kötelezett biztosítja a Hivatal számára, hogy a Hivatal a (2) bekezdés szerinti
tevékenységekkel kapcsolatos pénzügyi-számviteli kimutatásait, valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatokat
és információkat – ideértve az üzleti titkot is – megismerhesse, azokba betekinthessen.
(7) A Ht. 50. § (1)–(5) bekezdésétől eltérően a számviteli szétválasztásra vonatkozó további részletszabályokat
a Ht. végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza.
7. §		
A Ht. 92/K. § (1) bekezdésétől eltérően, a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggésben díjjavaslatát
a Hivatal első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig küldi meg a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter
részére, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a díjakat első alkalommal 2023. november 30. napjáig állapítja
meg.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor 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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2022. (XI. 15.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 12/2022. (XI. 15.) MEKH rendelethez
1. Az R. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

61.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

Korlátozási besorolás

2. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat a következő 57/C. sorral egészül ki:
[A
1

57/C

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

l) teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló létesítése miatt
a működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

10

3. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat a következő 80/A. sorral egészül ki:
[A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

80/A g) villamosenergia-tárolói engedélyes esetében

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

300
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4. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1

81

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

h) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

5. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 115–124. sora helyébe a következő sorok lépnek:
[A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

115

A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó
jogosultságot megállapító határozat módosítása

116

a) egyéb állami támogatás változása vagy a helyrajzi szám telephely fizikai
változatlansága melletti módosulása miatt

15

117

b) egyéb okból

70

118

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti új kötelező
átvételi jogosultság mértékének megállapítása

65

119

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és
prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti prémium
típusú támogatás mértékének megállapítása

130

120

Kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultság visszavonása

10

121

Barna prémiumra jogosultság megállapítása

122

a) 5 MW alatt

120

123

b) 5 MW-tól

670

124

Demonstrációs projektté minősítés

265

6. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat a következő 182–187. sorral egészül ki:
[A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

182

Teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló létesítésének és
működtetésének jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

183

a) 0,5 MW alatti névleges teljesítőképesség esetében

250

184

b) 0,5–4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

500

185

c) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

1 000

186

d) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 000

187

e) 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

7. Az R. 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1

3

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárás

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

150
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A technológiai és ipari miniszter 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(3) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
		

a technológiai és ipari miniszter hatáskörében eljárva

		

Rogán Antal s. k.,

		

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelethez
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének
meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár
1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot):
1.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Fedezett
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
(Q
- Q
- Q
) * P
+Q
*(P
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Aktuális import ár
Többlet-1 Többlet-1
P
) + CEGY) / Q
Likvid import ár
Tény
Q
= (QHazai termelés_tervezett + Qfedezett + QTervezett import ) - QTény, de legalább 0
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
1.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
1.2.1. Elismert ár = (Q
* P
+ (Q
- Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai
,
)*P
+Q
*(P
-P
) + CEGY) / Q
Tény
termelés_tervezett
Fedezett import ár
Többlet-1 Többlet-1 Likvid import ár
Q
= QTervezett import
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
1.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Tény
2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban:
2.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Fedezett
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
(Q
- Q
- Q
) * P
+ Q
*
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Aktuális import ár
Biztonsági zárókészlet
(P
-P
) + CEGY) / Q
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
Fedezett tárolói ár
Tény
Q
= (QHazai termelés_tervezett + Qfedezett + QTervezett import ) - QTény, de legalább 0
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
2.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
2.2.1. Elismert ár = (Q
* P
+ (Q
- Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai
)
*
P
+
Q
*
termelés_tervezett
Fedezett
import
ár
Biztonsági
zárókészlet
(P
-P
) + CEGY) / Q
,
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
Fedezett tárolói ár
Tény
Q
= QTervezett import
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
2.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Tény
3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):
3.1.

Ha

Q
>=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és (Q
-Q
Q
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett - Allokált tárolói
- Q
- Q
- Q
) <= Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói
, akkor
készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
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Q
* P
+ (Q
- Q
- Q
Tervezett import
Aktuális import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói
-Q
-Q
-Q
)*P
+Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Fedezett tárolói ár
Többlet*(P
-P
)-E
+ CEGY + CHalasztott) / Q
Tény
1 Többlet-1
Likvid import ár
Lakossági célú
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
3.2.

Ha

Q
>=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és Q
= 0, akkor
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
(Q
-Q
-Q
-Q
-Q
)*
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
P
+Q
*(P
-P
)- E
+ CEGY + CHalasztott) /
Aktuális import ár
Többlet-1 Többlet-1
Likvid import ár
Lakossági célú
Q
Tény
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
3.3.

Ha

Q
>=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és (Q
-Q
Q
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett - Allokált tárolói
- Q
- Q
- Q
) > Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre_elkülönített tárolói
, de Q
> 0, akkor
készlet
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Q
* P
+ (Q
- Q
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Q
-Q
-Q
Q
)*
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás - Hidegre_elkülönített tárolói készlet
P
+Q
*(P
-P
)-E
+ CEGY+ CHalasztott) /
Aktuális import ár
Többlet-1 Többlet-1
Likvid import ár
Lakossági célú
Q
,
Tény
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
3.4. Ha Q
< (Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
+ Q
) és Q
> (Q
+ Q
+
forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Q
+Q
), akkor
Fedezett
Kedvezményes forrás
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
(Q
-Q
-Q
-Q
-Q
)*
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
P
+Q
*(P
-P
)-E
+ CEGY+ CHalasztott) /
aktuális import ár
Többlet-1 Többlet -1
Likvid import ár
Lakossági célú
Q
Tény
Q
= QTervezett import -(QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás)
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
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3.5.

Ha

Q
<=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
) és Q
> (Q
+ Q
+
Kedvezményes forrás
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Q
), akkor
Fedezett
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ (Q
- Q
- Q
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói
- Q
) * P
+ Q
* (P
- P
) fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás ár
Többlet-1
Többlet -1
Likvid import ár
E
+ CEGY+ CHalasztott) / Q
Lakossági célú
Tény
Q
= (Q
+ Q
+ Q
+ Q
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
-Q
) + QTervezett import
forrás
Tény
P
= ((QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás Többlet
QTény)*P
+ QTervezett import* PAktuális import ár) / QTöbblet
Kedvezményes forrás ár
3.6. Ha Q
<= (Q
+ Q
+ Q
) és Q
>
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
(Q
+Q
), akkor Elismert ár = (Q
*
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai
-Q
)*P
+Q
* (P
-P
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár
Többlet-1
Többlet-1 Likvid
)-E
+ CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
import ár
Lakossági célú
Q
=(Q
+ Q
+ Q
- Q
) +
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Q
+ QTervezett import
Kedvezményes forrás
P
=((Q
+ Q
+ Q
- Q
) * P
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett
+Q
*P
+ QTervezett import* PAktuális import ár )/ Q
import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
többlet
3.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
* P
+ (Q
- Q
) *
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
P
+ (Q
+ Q
- Q
) * (P
Fedezett tárolói ár
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett
-P
)+Q
* (P
-P
)+Q
*
tárolói ár
Aktuális import ár
Fedezett
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Többlet-1
(P
-P
)-E
+ CEGY+ CHalasztott) / Q
Többlet-1
Likvid import ár
Lakossági célú
Tény
Q
= (Q
+ Q
- Q
) + Q
+
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett
Q
+ QTervezett import
Kedvezményes forrás
P
=((Q
+ Q
- Q
) * P
+
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+ QTervezett import*
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
PAktuális import ár) / Q
többlet
4. Elismert ár meghatározása december hónapban:
4.1. Ha Q
>= (Q
+ Q
+ Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és (Q
-Q
-Q
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói
- Q
- Q
- Q
) <= Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói
akkor
készlet,
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
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Q
* P
+ (Q
- Q
- Q
Tervezett import
Aktuális import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói
-Q
-Q
Q
)*P
- (MtM - MtM
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás - Tervezett import
Fedezett tárolói ár
t
t) +Q
* (P
-P
)-E
+ Σ((Q
1
Többlet-1
Többlet -1 Likvid import ár
Lakossági célú
Hazai termelés_negyedéves
Q
) * (P
-P
tény - Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
ár_negyedéves átlag
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
4.2.

Ha

Q
>=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és Q
= 0, akkor
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
(Q
-Q
-Q
-Q
-Q
)*
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
P
- (MtM - MtM ) +Q
*(P
-P
)-E
+
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1 Többlet -1
Likvid import ár
Lakossági célú
Σ((Q
- Q
) * (P
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai
P
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
termelés_negyedéves átlag - Aktuális import ár_negyedéves átlag
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
4.3.

Ha

Q
>=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
+Q
) és (Q
-Q
Q
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett - Allokált tárolói
- Q
- Q
- Q
) > Q
fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói
, de Q
> 0, akkor
készlet
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Q
* P
+ (Q
- Q
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Q
-Q
-Q
Q
)*
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás - Hidegre elkülönített tárolói készlet
P
- (MtM - MtM ) +Q
*(P
-P
)- E
+
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1 Többlet -1 Likvid import ár
Lakossági célú
Σ((Q
Q
) * (P
Hazai termelés_negyedéves tény - Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai
-P
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Q
=0
Többlet
P
=0
Többlet
4.4. Ha Q
< (Q
+Q
+Q
+Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
+ Q
) és Q
> (Q
+ Q
+
forrás
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Q
+Q
) akkor
Fedezett
Kedvezményes forrás
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
+ Q
* P
+ Q
* P
+
tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
(Q
-Q
-Q
-Q
-Q
)*
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
fedezett Kedvezményes forrás
P
- (MtM - MtM ) +Q
*(P
- P
) + Σ((Q
Aktuális import ár
t
t-1
Többlet-1
Többlet-1
Likvid import ár
Hazai
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-Q
) * (P
termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves
-P
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
Q
= QTervezett import -(QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás)
Többlet
P
= PAktuális import ár
Többlet
4.5.

Ha

Q
<=
Tény

(Q
+ Q
+ Q
+
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
) és Q
> (Q
+ Q
+
Kedvezményes forrás
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Q
), akkor Elismert ár = (Q
* P
+ Q
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói
*P
+Q
*P
+ (Q
Q
fedezés
Fedezett tárolói ár
Fedezett
Fedezett import ár
Tény - Hazai termelés_tervezett
Q
- Q
) * P
- (MtM - MtM ) +Q
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás ár
t
t-1
Többlet*(P
-P
)- E
+ Σ((Q
- Q
1 Többlet-1 Likvid import ár
Lakossági célú
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai
) * (P
- P
termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
ár_negyedéves átlag
Q
= (Q
+ Q
+ Q
+ Q
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
-Q
) + QTervezett import
forrás
Tény
P
= ((QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás Többlet
QTény)*P
+ QTervezett import* PAktuális import ár) / QTöbblet
Kedvezményes forrás ár
4.6. Ha Q
<= (Q
+ Q
+ Q
) és Q
>
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
(Q
+Q
), akkor Elismert ár = (Q
*
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai
- Q
) * P
(MtM - MtM ) +Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár t
t-1
Többlet*(P
-P
)-E
+ Σ((Q
-Q
1 Többlet-1 Likvid import ár
Lakossági célú
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai
) * (P
- P
termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import
)) + CEGY+ CHalasztott) / Q
Tény
ár_negyedéves átlag
Q
=(Q
+ Q
+ Q
- Q
) +
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Q
+ QTervezett import
Kedvezményes forrás
P
=((Q
+ Q
+ Q
- Q
) * P
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett
+Q
*P
+ QTervezett import* PAktuális import ár) / Q
többlet
import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
4.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
* P
+ (Q
- Q
) *
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
P
- (MtM - MtM ) +Q
* (P
-P
)-E
+
Fedezett tárolói ár
t
t-1
Többlet-1
Többlet -1
Likvid import ár
Lakossági célú
Σ((Q
- Q
) * (P
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai
P
)) + C + CHalasztott) / Q
Tény
termelés_negyedéves átlag - Aktuális import ár_negyedéves átlag
EGY
Q
= (Q
+ Q
- Q
) + Q
+
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett
Q
+ QTervezett import
Kedvezményes forrás
P
=((Q
+ Q
- Q
) * P
+
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+ QTervezett import*
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
PAktuális import ár) / Q
többlet
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5. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana:
5.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása
5.1.1. Ha Q
-Q
>= 0, akkor
ALL
NOM
C
= min (Q
-Q
, Q L * 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
ALL
NOM AL
mv Aktuális import ár
elszámoló forgalmi díja
5.1.2. Ha Q
-Q
< 0, akkor
ALL
NOM
C
= min (Q M - Q
,Q
* 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
NO
ALL ALL
Aktuális import ár me
elszámoló forgalmi díja
5.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása

6. E melléklet alkalmazásában:
6.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez;
6.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez;
6.3. Q
(tervezett értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
Terv
egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely
az egyetemes szolgáltatónak az adott tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5)
bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg;
6.4. Q
(tervezett éves értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó
Terv_éves
földgázkereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett
mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése,
illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg, ahol
Q
= ΣQ
;
Terv_éves
Terv
6.5. Q
(tény értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
Tény
egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban;
6.6. Q
(fedezett mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a
Fedezett
tárgyhónapra lefedezett mennyiség kWh-ban;
6.7. Q
(tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban az
Tárolói fedezés
egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által fedezett mennyiség (Q
), valamint a hazai
Fedezett
termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség (Q
) összegének és a tény
Hazai termelés_tervezett
értékesített mennyiségnek (Q
) a különbsége, amennyiben ez pozitív;
Tény
6.7.1. Q
(tárolói fedezett mennyiség): a tárolói fedezett mennyiség
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
(ΣQ
) csökkentve az allokált tárolói fedezett mennyiség (Σ M-1 (Q
Tárolói fedezés
1
Allokált tárolói
) és a hidegre elkülönített tárolói készlet (Σ M-1 (Q
)) adott
fedezés
1
Hidegre_elkülönített tároló_havi
hónapban felhasznált részének összegével;
6.8. Q
: 2018. április 1-jén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által
Nyitókészlet
megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő
betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre elkülönített tárolói készlet mennyiségből a
betárolási időszakot megelőző március 31-ére megmaradt maradványkészlettel;
6.9. P
: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak
Nyitókészlet
hónapjaiban érvényes import földgáz árak (P
) számtani átlaga, HUF/kWh-ban
Aktuális import ár
kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke a betárolási időszakot
közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve
(P
);
Fedezett tárolói ár
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6.10. Q
: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási
Biztonsági zárókészlet
célú ellátásra betárolt Q
készletből fel nem használt földgázkészlet
Profilozott tárolói összmennyiség
kWh-ban megadott értéke az adott év március 31-én;
6.11. Q
(allokált tárolói fedezett mennyiség): Q
Allokált tárolói fedezés
Profilozott tárolói összmennyiség
nek a kitárolási időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a
felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett
mennyisége arányában történik [Q
=Q
*Q
/
Allokált tárolói fedezés
Profilozott tárolói összmennyiség
Terv
ΣQ
, ahol ΣQ
a kitárolási időszak hónapjaira (október-március) eső Q
értékek
Terv_tél
Terv_tél
Terv
összege];
6.12. Q
(hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): az egyetemes
Hazai termelés_tervezett
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz
mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett
hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési
profillal;
6.13. Q
(hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű
Hazai termelés_negyedéves tervezett
tervezett negyedéves mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai
termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWhban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz meg az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő számára;
6.14. Q
(hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): az
Hazai termelés_negyedéves tény
egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény
mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban;
6.15. P
(import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
Aktuális import ár
Aktuális
= (fgS + sp) * EURHUF / 1000, ahol:
import ár
6.15.1. fgS: a szállítási hónapra vonatkozó Argus TTF FMI EUR/MWh ár az Argus European Natural Gas
kiadvány "Daily Natural Gas Market Prices" részében, a szállítási hónapot megelőző utolsó munkanapon
(Egyesült Királyság munkanapjai alapján) közzétett, szállítási hónapra vonatkozó "Featured indexes"
oszlopban található, TTF front month EUR/MWh ár;
6.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
6.15.3. EURHUF: a szállítási hónapot követő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási hónapot követő
második hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX
EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. Banki
napok a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen
áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve
a hétfői és pénteki napokat is;
6.16. P
(import földgáz átlagos ára az adott naptári év
Aktuális import ár_negyedéves átlag
negyedévében, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó P
Aktuális
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók
import ár
számára tervezett értékesítési profil;
6.17. P
(import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve):
Fedezett import ár
P
= (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol:
Fedezett import ár
Fedezett
Fedezett
6.17.1. fgS
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött TTFFedezett
re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi
termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében
közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző
hónapban);
6.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
6.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
0,075%-a;
Fedezett
Fedezett
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6.17.4. EURHUF

: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra
Fedezett
kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal
növelt értéke;
6.18. P
(tárolói földgáz fedezett ára az adott hónapban HUF/kWh-ban kifejezve)
Fedezett tárolói ár
meghatározása:
6.18.1. Ha Q
Q
<= Q
Allokált tárolói fedezés + Hidegre_elkülönített tároló_havi
Rendelkezésre álló tárolói
, akkor
fedezés
P
= (ΣQ
*(fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 +
Fedezett tárolói ár
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett tároló
fk * Σ(Q
* EURHUF) / 1000) / (ΣQ
)
Tárolói fedezés
Tárolói fedezés
6.18.2. Ha Q
> 0 és Q
Q
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés + Hidegre_elkülönített
>Q
P
= (Q
tároló_havi
Rendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor Fedezett tárolói ár
Rendelkezésre álló
* (ΣQ
*(fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk *
tárolói fedezés
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett tároló
Σ(Q
* EURHUF) / 1000) / (ΣQ
)+ (Q
+
Tárolói fedezés
Tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés
Q
- Q
) *(Q
Hidegre_elkülönített tároló_havi
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
Tárolói_ténykészlet
ΣQ
Q
) * P
/ 1000) + Q
* P
/
Tárolói fedezés - Nyitókészlet
Nem_fedezett_tároló
Nyitókészlet
Nyitókészlet)
(Q
- ΣQ
)) / (Q
+ Q
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
Allokált tárolói fedezés
Hidegre_elkülönített
)
tároló_havi
6.18.3 Ha Q
= 0, akkor
Rendelkezésre álló tárolói fedezés
P
=
(Q
ΣQ
Q
)
*
Fedezett
tárolói
ár
Tárolói_ténykészlet
Tárolói
fedezés
Nyitókészlet
P
/ 1000) + Q
* P
) / (Q
ΣQ
Nem_fedezett_tároló
Nyitókészlet
Nyitókészlet
Tárolói_ténykészlet Tárolói
);
fedezés
6.18.4 Ha 6.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet
(Q
), akkor:
Tárolói_ténykészlet
P
= (ΣQ
* (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 +
Fedezett tárolói ár
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett tároló
fk * Σ(Q
* EURHUF) / 1000 + Q
* P
+ (Q
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
Nyitókészlet
Tárolói_ténykészlet
ΣQ
-Q
)*P
/ 1000) / Q
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
Nem_fedezett_tároló
Tárolói_ténykészlet
6.18.5. Ahol:
6.18.5.1. fgS
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a betárolási
Fedezett tároló
időszakban a Q
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó
Tárolói fedezés
fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik:
Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra
vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
6.18.5.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
6.18.5.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
Fedezett tároló
Fedezett
0,075%-a;
tároló
6.18.5.4. EURHUF
: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által, a betárolási
Fedezett tároló
időszakban a Q
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó
Tárolói fedezés
fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
6.18.5.5. P
: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó P
Nem_fedezett_tároló
Aktuális
árak (Q
) mennyiségekkel súlyozott átlaga;
import
beárazódott
6.18.6. Commodity árazódási nap: a tárgyhónapot megelőző hónap első munkanapja;
6.18.7. Hátralévő nyári hónapok száma: a Commodity árazódási nap hónapját követő nyári hónapok
száma, ahol nyárnak tekintendő az április - szeptember időszak;
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6.18.8. Tárolói fedezeti ügyletekhez tartozó kötési dátum: az adott nyári betárolandó mennyiségek
pénzügyi műveletekkel történő fedezéseihez tartozó kötési dátum az ügyletkötés dátumával azonos. Az
ESZ szegmens nyári többlet- vagy alulfogyasztásának következtében fellépő fedezett fix tárolói
pozícióváltozáshoz tartozó kötési dátum a mennyiségi változással érintett hónapot követő hónap 15.
napja.
6.18.9. Q
: (havi mennyiség kWh-ban) a Commodity árazódási napig megkötött tároló
beárazódott
releváns tárolói fedezeti mennyiségekkel és beárazódott mennyiségekkel kiszámított Q beárazódott
képlettel azonos a beárazódott mennyiség.
Q
=(Q
-Q
- Σ (Q
) - Σ Tbeárazódott
Tárolói_célkészlet
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Tárolói fedezés
1
1 (Q
)) / (hátralévő nyári hónapok száma)
beárazódott
A Q
, a Q
és a Q
összege minden
beárazódott
Tárolói fedezés
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
időpontban egyenlő a Q
Tárolói_célkészlettel.
6.19. P
(hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett
Hazai termelés
földgáz tárgyhónapra vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű
földgáz e rendelet szerint beszerzett, veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül
meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig fel nem használt hazai
termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből
értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő számára;
6.20. P
(hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott
Hazai termelés_negyedéves átlag
naptári negyedévben): a tárgy naptári évet megelőző naptári év negyedéveire vonatkozó P
Hazai
egyenletes ütemezésű tervezett napi mennyiségekkel (Q
)
termelés
Hazai termelés_negyedéves tervezett
súlyozott átlaga;
6.21. P
(import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
adott szeptemberi időpontot megelőző téli időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert
közvetlen megelőző téli időszak (október - március) egyes hónapjaira vonatkozó
P
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja a profilos
Aktuális_import_ár
zárókészlettel növelt tényfogyasztásnak és az adott hónap Q
tényfogyasztásának különbsége. A
Tény
profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztás az október - márciusi hónapok Q
tényfogyasztásainak
Tény
és a Q
összegének az október - március időszakra az egyetemes szolgáltatók
Biztonsági zárókészlet
számára tervezett értékesítés profil arányában való allokációja;
6.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő által kizárólag az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév
utolsó napján nyitott, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számviteli nyilvántartásában a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. § alá nem tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett és
tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru- és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege,
a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0.
6.23. CEGY: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által végzett kiegyensúlyozó
tevékenység indokolt havi költsége;
6.24. QNOM: a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára
(gáznapi igénybejelentésére) az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által meghatározott napi
nominált mennyiség [kWh];
6.25. QALL: a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi
- a korrigált havi földgáz-forgalmi mérleg szerint - vételezett mennyisége [kWh];
6.26. P
: a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított
elszámoló forgalmi díja
forgalmi díj [Ft/kWh];
6.27. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh];
me
6.28. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh];
mv
6.29. n: az adott hónap napjainak száma;
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6.30.

Q
(a kitárolási időszak hónapjaiban Q
arányában
Profilozott tárolói összmennyiség
Terv
felhasználandó - profilozott - tárolt mennyiség): értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh. A
további időszakokra vonatkozó eltérő értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi;
6.31. Q
: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;
Tárolói_ténykészlet
6.31.1 Q
: a Hivatal által rendeletben meghatározott betárolási időszak végére elérendő
Tárolói_célkészlet
egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;
6.32. Q
(hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége):
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (Q
), és a
Tárolói_ténykészlet
felprofilozott tárolói készlet (Q
) pozitív különbségéből az adott hónapig
Profilozott tárolói összmennyiség
fel nem használt mennyiség;
6.32.1 Q
: a 6.32. szerinti Q
adott
Hidegre_elkülönített tároló_havi
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
hónapban felhasznált mennyiség;
6.33. Q
(tervezett import mennyiség): a szállítási hónapokban az egyetemes szolgáltatót
Tervezett import
ellátó földgázkereskedő által, az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a külön
jogszabályban meghatározott földgáz mennyiségeken (Q
) felül importálni tervezett,
Kedvezményes forrás
a Commodity árazódási napot megelőzően meghatározandó mennyiség; értéke a kitárolási
tárgyhónapban: Q
= Q
- Q
- Q
Tervezett import
Terv
Hazai termelés_tervezett
allokált tárolói fedezés
Q
-Q
, de legalább 0; értéke betárolási tárgyhónapban: QTervezett import
fedezett
Kedvezményes forrás
= QTerv - QFedezett - QHazai termelés_tervezett, de legalább 0;
6.34. ΣQ
: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege;
Tárolói fedezés
6.35. E
: a külön jogszabályban meghatározott, egyetemes szolgáltatót ellátó
Lakossági célú
földgázkereskedő lakossági árak fenntarthatóságának céljából értékesített forrásainak eredménye,
forintban kifejezve. A forrásokon realizált eredmény számítását az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő köteles transzparensen bemutatni a Hivatal részére ellenőrzés és szükség esetén
felülvizsgálat céljára [Ft];
6.36. Q
: jogszabályban meghatározott földgáz mennyiség, mely az egyetemes
Kedvezményes forrás
szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében kerül az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő részére kedvezményes áron átadásra [Ft/kWh];
6.37. P
: jogszabályban meghatározott földgázmennyiség ára, melynek értékéről
Kedvezményes forrás ár
az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő tájékoztatja a Hivatalt [Ft];
6.38. P
(import likvid földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
Likvid import ár
Likvid
= (fgL + spL) * EURHUF
/ 1000, ahol:
import ár
Likvid
6.38.1. fgL: a szállítási hónapra vonatkozó az ICIS HEREN Report kiadvány „European Spot Gas
Markets” részben publikált, az egyes napokat megelőző utolsó munkanapon közzétett „VTP Price
Assessment - Day Ahead Bid” EUR/MWh napi árak számtani átlaga. Munkaszüneti nap esetén a
munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon publikált „VTP Price Assessment - Weekend Bid”
EUR/MWh árakat kell figyelembe venni;
6.38.2. spL: eltérés (spread), értéke 0,0 EUR/MWh;
6.39. EURHUF
: a szállítási hónapot követő hónap első 5 banki napjának a Bloomberg által
Likvid
közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani
átlaga. Banki napok a magyarországi munkaszüneti napok és a magyarországi munkarend áthelyezés
eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig
terjedő napok, beleértve a hétfői és pénteki napokat is;
6.40. Q
: az egyes földgáz források adott hónapra allokált részéből fogyasztásra fel nem használt
Többlet
mennyisége;
6.41. Q
: az egyes földgáz források tárgyhónapot megelőző hónapra allokált részéből
Többlet-1
fogyasztásra fel nem használt mennyisége;
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6.42. P
(HUF/kWh-ban kifejezve): a Q
mennyiséggel súlyozott átlagára;
Többlet
Többlet
6.43. P
(HUF/kWh-ban kifejezve): a Q
mennyiséggel súlyozott átlagára;
Többlet-1
Többlet-1
6.44. CHalasztott (HUF-ban kifejezve): a 7. mellékletben szereplő, az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő beszerzési szerződésével összhangban megállapított tényező.”
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2. melléklet a …/2022. (…) TIM rendelethez

2. melléklet a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelethez
„7. „7.
melléklet
a 67/2016.
(XII. 29.)
melléklet
a 67/2016.
(XII.NFM
29.)rendelethez
NFM rendelethez

A 3. melléklet szerinti elismert fajlagos földgázár korrekciója halasztott fizetési eljárás esetén
1. Ha az adott hónapra vonatkozó fgS értéke meghaladja a PH értéket 2022. október és 2023. márciusi
közötti szállítási időszakra vonatkozóan, abban az esetben az adott havi CHalasztott megállapítása a
következő módon történik, egyéb időszakra vonatkozóan CHalasztott értéke: 0.
1.1. Amennyiben fgS > PH,
CHalasztott = QTervezett import * ( fgS -PH + sp) / 1000 * ( - EURHUF + S1 * EURHUF_H1 + S2 *
EURHUF_H2 + S3 * EURHUF_H3)
1.2. Amennyiben fgS ≤ PH,
CHalasztott = 0.
1.3. PH: a halasztott fizetési határár értéke EUR/MWh-ban.
1.4. S1: az első évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:
S1 = S1EUR * ( 1 + S1C )
1.4.1. S1EUR: az első évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.
1.4.2. S1C: az első évre jutó szerződésmódosítási díj elem.
1.5. EURHUF_H1:
1.5.1. A szállítási évet követő év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap (az utolsó
tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.
1.5.2. A szállítási évet követő év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet követő év
szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási
évet követő év szállítási hónapot követő második hónapjának megfelelő hónap 15. napjával
záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés
budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. E pont
alkalmazásában banki napok a magyarországi munkaszüneti és a magyarországi
munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül
hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve a hétfői és pénteki napokat is.
1.6. S2: A második évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:
S2 = S2EUR * ( 1 + S2C )
1.6.1. S2EUR: a második évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.
1.6.2. S2C: a második évre jutó szerződésmódosítási díj elem.
1.7. EURHUF_H2:
1.7.1. A szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap (az
utolsó tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.
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1.7.2. A szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet
követő második év szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő 16. napjával kezdődő,
és a szállítási évet követő második év szállítási hónapot követő második hónapjának
megfelelő hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon
közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes
értékeinek számtani átlaga. E pont alkalmazásában banki napok a magyarországi
munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre
kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve
a hétfői és pénteki napokat is.
1.8. S3: A harmadik évre jutó halasztott fizetés korrekció részaránya:
S3 = S3EUR * ( 1 + S3C )
1.8.1. S3EUR: a harmadik évre jutó halasztott fizetés EUR részaránya.
1.8.2. S3C: a harmadik évre jutó szerződésmódosítási díj elem.
1.9. EURHUF_H3:
1.9.1. A szállítási évet követő harmadik év szállítási hónapot követő hónapjáig: a tárgyhónap
(az utolsó tény fogyasztással rendelkező hónap) utolsó jegyzésnapi MNB EUR árfolyama.
1.9.2. A szállítási évet követő harmadik év szállítási hónapot követő hónapjától: a szállítási évet
követő harmadik évnek a szállítási hónapot követő hónapjának megfelelő hónap 16.
napjával kezdődő, és a szállítási évet követő harmadik évnek a szállítási hónapot követő
második hónapjának megfelelő hónap 15. napjával záródó időszakban a Bloomberg által a
banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor
érvényes értékeinek számtani átlaga. E pont alkalmazásában banki napok a magyarországi
munkaszüneti és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre
kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával a hétfőtől péntekig terjedő napok, beleértve
a hétfői és pénteki napokat is.”
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3. melléklet a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelethez
„8. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
„8. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a …/2022. (…) TIM rendelethez

A GET 97. § (2) bekezdésében foglalt vészhelyzeti szint elrendelése esetén a felajánlási ár
tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe
vett elismert fajlagos földgázár
1. A 3. mellékletben foglalt Elismert ár meghatározása
A GET 97. § (2) bekezdésében foglalt vészhelyzeti szint elrendelése esetén a 3. mellékletben foglalt
Elismert árra vonatkozó számítást az e mellékletben foglaltak szerint kell végrehajtani.
Az Elismert ár meghatározásakor a földgázforrásokat a következő 1-5. alpont szerinti sorrendben kell
figyelembe venni azzal, hogy összegük egyenlő a Q Tény mennyiségével és a belőlük igénybe vett
mennyiséggel súlyozott átlagáruk eredménye az Elismert ár:
1.
2.
3.
4.
5.

Q Hazai termelés (MWh)
Q Fedezett (MWh)
Q Tervezett import (MWh)
Q Kiegészítő forrás (MWh)
Q Tárolói kitárolás (MWh)

Elismert ár = (Q Hazai termelés * P Hazai termelés + Q Fedezett * P Fedezett import ár + Q Tervezett import * P Aktuális Import ár +
Q Kiegészítő forrás * P Kiegészítő forrás + Q Tárolói kitárolás * P Fedezett tárolói ár + C EGY + C Halasztott) / Q Tény
2. E melléklet alkalmazásában:
2.1. Q Import kiesés (havi mennyiség): az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók tényleges
fizikai ellátásához tervezett földgázimportnak az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől
független okból kiesett mennyisége, beszállító általi vagy egyéb okból bekövetkező korlátozás miatt kieső
mennyisége, amely előbb a tervezett, majd annak a mértékét meghaladva a fedezett import mennyiséget
csökkenti (kWh).
2.2. Q Fedezett (havi mennyiség): a 3. melléklet szerinti Q Fedezett mennyiség, legfeljebb 0-ig csökkentve az
adott havi, 2.3. alpont szerinti fel nem használt Q Import kiesés mértékével (kWh).
2.3. Q Tervezett import (havi mennyiség): a 3. melléklet szerinti Q
csökkentve az adott havi Q Import kiesés mértékével (kWh).

Tervezett import

mennyiség, legfeljebb 0-ig

2.4. Q Kiegészítő forrás (havi mennyiség): a Q Import kiesés kiesett import pótlására átvett, illetve beszerzett
földgáz mennyiség adott hónapra eső mértéke (kWh).
2.5. Q Tárolói kitárolás (havi mennyiség): az adott hónapban felhasznált földalatti gáztárolói kitárolás
mennyisége (kWh).
2.6. P Kiegészítő forrás (havi mennyiség): a Q Import kiesés kiesett földgázforrás pótlására átvett földgáz fajlagos
ára, amely a pótláshoz átvett egyes földgázforrások bekerülési árának mennyiséggel súlyozott értéke
(Ft/kWh).
2.6.1. Ha a Q Kiegészítő forrás valamely eleme az egyetemes szolgáltatót ellátó nagykereskedő piaci
beszerzéséből származik, annak árát a 3. melléklet szerinti fgL áron, a nem piaci forrásokat bekerülési
áron kell figyelembe venni.
2.6.2. Ha a Q Kiegészítő forrás valamely eleme nem HUF alapú áron kerül beszerzésre, úgy a 3. melléklet
szerinti EURHUF árfolyamon kell figyelembe venni.
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2.7. C Halasztott: a 7. mellékletben leírtak alapján számított érték, ahol a Q Tervezett import mennyisége egyenlő
a 2.3. alpont szerinti kieséssel korrigált havi mennyiséggel.
3. Az e mellékletben nem szabályozott fogalmakra a 3. melléklet 6. pontja szerinti meghatározásokat kell
alkalmazni.
4. Egyéb rendelkezések
Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a Hivatal részére bemutatja a P Kiegészítő forrás
vonatkozásában az egyes forrásokból származó beszerzési árak transzparens módon történő
alátámasztását - szerződések, bizonylatok megküldésével - valamint a P Kiegészítő forrás számítási
módszertanát is.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1540/2022. (XI. 15.) Korm. határozata
az Európai Unióból származó forrásokra vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégia elfogadásáról
A Kormány
1. megtárgyalta és elfogadta az Európai Unióból származó forrásokra vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégiát
(a továbbiakban: stratégia),
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a stratégia www.palyazat.gov.hu oldalon történő
közzétételéről,
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhatalmazza a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a stratégia módosításáról és a módosított stratégia
www.palyazat.gov.hu oldalon történő közzétételéről, ha a stratégia módosítása az Európai Bizottság képviselőivel
folytatott egyeztetések alapján szükséges.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
az egyeztetések lezárását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1541/2022. (XI. 15.) Korm. határozata
a 2021–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervről
A Kormány
1. elfogadja a 2021–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervet (a továbbiakban: NAS);
2. a NAS-ban meghatározott intézkedések megvalósítása érdekében
a)
felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a NAS Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz kötelező kísérő dokumentumaként, valamint
a kormányzati honlapon történő közzétételéről;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a NAS-ban szereplő, feladatkörébe tartozó intézkedések
ütemezett megvalósításáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1542/2022. (XI. 15.) Korm. határozata
az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához kapcsolódó informatikai fejlesztési igényekhez
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a cégnyilvántartás adatainak a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon (a továbbiakban: KKSZB) keresztül,
az arra jogosultak részére történő ingyenes és automatikus átadását célzó szolgáltatásvásárlással,
b)
a bűnügyi nyilvántartásból az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához való adatátadást célzó
fejlesztéssel;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a)
– az igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti a cégnyilvántartás
KKSZB-n keresztül elérhetővé tételének díjaként szükséges évi 330 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, beépülő
jelleggel;
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a 2024. évtől a központi költségvetés tervezése során
b)
– a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont b) alpontja
szerinti fejlesztési költségekhez szükséges 60 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1543/2022. (XI. 15.) Korm. határozata
a NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló
1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter a külgazdasági
és külügyminiszterrel együtt fejezetek közti megállapodásban gondoskodjon 73 000 000 forint éves ütemezésben
történő átadásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Miniszterelnökség
fejezet, Miniszterelnökség igazgatása előirányzat terhére, a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása előirányzat javára, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal”

7631

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 187. szám

2. A Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében a területfejlesztési miniszter a külgazdasági és
külügyminiszterrel együtt fejezetek közti megállapodásban gondoskodjon 920 000 000 forint éves ütemezésben
történő átadásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
előirányzat terhére, a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, Külgazdasági és Külügyminisztérium központi
igazgatása előirányzat javára, a 2. melléklet szerint,
Felelős:
területfejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal”
3. A Korm. határozat
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1543/2022. (XI. 15.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség fejezetből biztosított forrás (bruttó, forint)
A
1.

Év

B

C

Összesen
(forint)

D

Fejlesztés, bevezetés,

Működés támogatása

egyedi fejlesztés

(forint)

(forint)

2.

2019

24 420 542

23 260 967

1 159 575

3.

2020

12 669 484

9 142 070

3 527 414

4.

2021

16 915 374

12 546 828

4 368 546

5.

2022

2 892 232

1 009 260

1 882 972

6.

2023

9 122 911

5 331 735

3 791 176

7.

2024

5 111 624

1 345 679

3 765 945

8.

2025

9.

Összesen

1 867 833

0

1 867 833

73 000 000

52 636 539

20 363 461
”
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2. melléklet az 1543/2022. (XI. 15.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozathoz
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetből biztosított forrás (bruttó, forint)
A
1.

Év

B

C

Összesen
(forint)

D

Fejlesztés, bevezetés,

Működés támogatása

egyedi fejlesztés

(forint)

(forint)

2.

2019

307 765 738

293 151 913

14 613 825

3.

2020

158 249 076

115 302 690

42 946 386

4.

2021

214 597 899

158 158 317

56 439 582

5.

2022

38 425 366

13 408 733

25 016 633

6.

2023

108 234 844

57 866 361

50 368 483

7.

2024

67 911 576

17 878 311

50 033 265

8.

2025

24 815 501

0

24 815 501

9.

Összesen

920 000 000

655 766 325

264 233 675
”

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.

