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Kormányrendeletek

A Kormány 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 1. § (1) bekezdés 27. pontja tekintetében a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. §, a 6. §, a 8. § és a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,
a 7. § tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése
alapján 2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más
ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel –
4,5 százalékkal hivatalból kell emelni
1.
azt az öregségi nyugdíjat,
2.
azt az özvegyi nyugdíjat,
3.
azt a szülői nyugdíjat,
4.
azt az árvaellátást,
5.
azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6.
azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7.
azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8.
azt a korhatár előtti ellátást,
9.
azt a szolgálati járandóságot,
10.
azt az átmeneti bányászjáradékot,
11.
azt a táncművészeti életjáradékot,
12.
azt a rokkantsági ellátást,
13.
azt a rehabilitációs ellátást,
14.
azt a baleseti járadékot,
15.
azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16.
azt a fogyatékossági támogatást,
17.
azt a vakok személyi járadékát,
18.
azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátást,
19.
azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20.
azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21.
azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22.
azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23.
azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
pénzbeli ellátásokat,
24.
azt a házastársi pótlékot,
25.
azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
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26.
27.
28.

(2)

(3)

(4)
(5)

azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
azt a nemzeti gondozási díjat,
azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését
kormányrendelet elrendeli,
amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló
692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.
Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2022. évi időponttól, a januári emelésre jogosító ellátás helyett,
újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól,
újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,
az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell tovább folyósítani, illetve megállapítani.
Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási
járadékát 2022. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a)
rokkantsági ellátásnak,
b)
rehabilitációs ellátásnak,
c)
baleseti járadéknak vagy
d)
bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell
emelni.
Az ellátások (2), illetve (3) bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több,
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.
A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2021. december 31-ét
követő időponttól megállapított hozzátartozói nyugellátást, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző
2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az (1) bekezdés 1., 6–11. vagy 18. pontjában meghatározott
saját jogú ellátása.

2. §

(1) Az e rendelet alapján emelendő, 2022. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell
folyósítani.
(2) Az 1. § alapján a 2022. január–október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra
vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – a 2022 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.
(3) Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2022. november 1-je előtt megszűnt, és – új ellátásra való
jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2)–(4) bekezdésében
foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében
meghatározott személynek egy összegben, kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az ellátás
folyósítási hónapjaira számított összegét.
(4) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat
külön-külön kell emelni.
(5) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú
és a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell tovább folyósítani, mintha ez az ellátás
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
(6) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(7) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet
alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(8) Az emelést a 2022. november havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb, nem társadalombiztosítási ellátás nélküli
összegére kell végrehajtani.

3. §

(1) A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28. pontja
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak az 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
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4. §		
Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.
5. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A 2022. november 1-jét megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot a nyugellátások
és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelettel
megállapított 2. § (3) bekezdésének alapulvételével – 2022. november 1-jétől, hivatalból, 2022. január 1-jére
visszamenőleges hatállyal, illetve a 2022. január 1-je és 2022. október 31-e közötti kezdő időponttól megállapított
rokkantsági járadék esetén a járadék kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal – meg kell emelni.”
6. §		
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdésében a „44 785” szövegrész helyébe
a „46 805” szöveg lép.
7. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2022. évben 124 150 forint.
(2) A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.)
Korm. rendelettel megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével
kiszámított életjáradék 2022. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított
és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2022. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb
2022. november 30-áig kerül sor.”
8. §		
A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„10. § A 2022. január 1-je és 2022. október 31-e közötti kezdő időponttól megállapított pótlékot a nyugellátások
és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésének alapulvételével – 2022. november 1-jétől, hivatalból, a pótlék kezdő időpontjára visszamenőleges
hatállyal – meg kell emelni.”
9. §		
A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „238 045” szövegrész helyébe a „248 760” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „238 045” szövegrész helyébe a „248 760” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdésében a „238 045” szövegrészek helyébe a „248 760” szöveg,
d)
4. § (2) bekezdésében a „119 025” szövegrész helyébe a „124 385” szöveg
lép.
10. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.)
Korm. rendelettel megállapított 62. § (7) bekezdését 2022. január 1-jére visszamenőlegesen kell alkalmazni.”
11. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdésében a „112 120” szövegrész helyébe a „117 170” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és
(6) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.
(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy
tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.
(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2022 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra
vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. §		
A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2022. évben 0,5.
3. §		
2022 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2022 novemberében
1.
nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá
eső ellátásban,
2.
korhatár előtti ellátásban,
3.
szolgálati járandóságban,
4.
átmeneti bányászjáradékban,
5.
táncművészeti életjáradékban,
6.
rokkantsági ellátásban,
7.
rehabilitációs ellátásban,
8.
baleseti járadékban,
9.
bányászok egészségkárosodási járadékában,
10.
fogyatékossági támogatásban,
11.
vakok személyi járadékában,
12.
rokkantsági járadékban,
13.
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátásban,
14.
polgármesterek közszolgálati járadékában,
15.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
16.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
17.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi
állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
18.
a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
pénzbeli ellátásokban,
19.
házastársi pótlékban,
20.
házastárs után járó jövedelempótlékban,
21.
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
22.
nemzeti gondozási díjban vagy
23.
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő –
emelésben vagy juttatásban
részesül.
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4. §

(1) Az egyszeri juttatásra – a 3. §-ban, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel –
a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri
juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására
vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó
nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.
(3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2022 novemberében folyósított
2022. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. §

(1) A központi költségvetés megtéríti
a)
a Magyar Államkincstárnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban
nem említett,
b)
a Hadigondozottak Közalapítványának a 3. § 18. pontja szerinti ellátások után járó
egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.
(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak a 3. § 18. pontja szerinti ellátások után járó
egyszeri juttatás fedezetét és a végrehajtás költségeit.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló
568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 377/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 96. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A miniszter az állami beruházásokért való felelőssége körében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizárólagos állami gazdasági tevékenységek közül az országos
közutak és műtárgyaik létrehozására és működtetésére vonatkozó koncessziós szerződésekkel összefüggésben
gyakorolja a Ktv. 5. § (4) bekezdésében meghatározott, a koncessziós tevékenység tárgya szerint illetékes ágazati
miniszter feladatkörébe tartozó, a koncessziós szerződés alapján az államot megillető valamennyi jogot és
kötelezettséget, így különösen a szerződés teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
ennek keretében elvégzi a koncessziós szerződésekben rögzített gyakorisággal az üzemeltetési és karbantartási
tevékenységek ellenőrzését is.”
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2. §		
Az R. a következő 196. §-sal egészül ki:
„196. § Az e rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 377/2022. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) 1. §-ával megállapított 96. §
(4) bekezdését a Módr1. hatálybalépését megelőzően az országos közutak és műtárgyaik, valamint az országos
közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése tárgyú, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
alkalmazásával megkötött koncessziós szerződésekre is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
206. § (3c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet] 16. §-a a következő
68–79. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„68. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű
hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség
tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2022/274 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
69. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb általános világítási
célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében,
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/275 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
70. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló,
egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/276 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
71. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra
szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben
való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/277 felhatalmazáson alapuló
bizottsági irányelvnek,
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72. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a fémhalogén lámpákban
való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/278 felhatalmazáson alapuló
bizottsági irányelvnek,
73. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges
rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/279 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
74. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb kisnyomású
kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/280 felhatalmazáson
alapuló bizottsági irányelvnek,
75. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű,
egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/281 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
76. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a nem egyenes
háromsávos foszfor fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/282 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
77. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra
szolgáló, javított színvisszaadási indexű, nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/283 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
78. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló,
két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
79. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az egyéb általános
világítási célra szolgáló, vagy különleges rendeltetésű fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség
tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2022/287 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §		
A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C. § (1) Az Irányító Hatóságok által létrehozott, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, pénzügyi közvetítők útján
finanszírozott, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint forráskezelő szervezet
közreműködésével létrejött támogatási jogviszonyokból – ideértve a Cstv. 4. § (4a) bekezdése szerinti eszközök
átvételét is – eredő irányító hatósági jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumot illetik meg, illetve terhelik.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott felszámolás alá került pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatban
2022. május 25. napjától az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépését megelőzően tett jognyilatkozatok a Mód. rendelet hatálybalépését
követően is hatályukban maradnak, az ezekből eredő jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumra szállnak át.”
4. §		
A 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 2. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében a „minisztérium, illetve a Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „minisztérium,
a Miniszterelnökség, illetve a 13/C. § szerinti esetben a Pénzügyminisztérium” szöveg lép.
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3. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos
eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 726/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet] a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A kereskedő a fogyasztó tájékoztatása érdekében a tartós adathordozó eszközöket tartalmazó részlegén
köteles az 1. melléklet szerinti tájékoztatót jól látható módon, információs táblán közzétenni.
(2) Azon kereskedő, aki csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes
honlappal, a honlap nyitó felületén és a tartós adathordozó termék termékleírásában jól látható módon közzéteszi
az 1. melléklet szerinti tájékoztatót.”
6. §		
A 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
7. §		
A 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ában a „8. §-ban” szövegrész helyébe a „8. és 8/A. §-ban” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(3) A 3. alcím, valamint a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. §		
Ez a rendelet
a)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű
hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség
tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/274 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb általános világítási célra
szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében,
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2021/275 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
c)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra
szolgáló, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2022/276 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
d)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási
célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt
fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/277
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
e)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a fémhalogén lámpákban
való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/278 felhatalmazáson
alapuló bizottsági irányelvnek,
f)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű
egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/279
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
g)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb kisnyomású
kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/280
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

6645

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 161. szám

h)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű,
egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében,
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2022/281 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
i)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a nem egyenes
háromsávos foszfor fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos
és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i
(EU) 2022/282 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
j)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra
szolgáló, javított színvisszaadási indexű, nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/283 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
k)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra
szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében
a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2021. december 13-i (EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
l)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az egyéb általános
világítási célra szolgáló, vagy különleges rendeltetésű fénycsövekben való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/287 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez
A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–42. sora helyébe a következő rendelkezés
lép, és a táblázat a következő 42.a–42.l sorral egészül ki:
(A
1.

2.

3.

B

C

D

I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK)

a) Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett
mennyisége (égőnként):
Típus

P
Teljesítmény
W

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

4.

P < 30 W

2,5 mg

2023. február 24.

5.

30 W ≤ P < 50 W

3,5 mg

2023. február 24.

50 W ≤ P < 150 W

5 mg

2023. február 24.

6.

Általános világítási célra
szolgáló fénycső

7.

150 W ≤ P

15 mg

2023. február 24.

8.

Általános világítási célra
szolgáló, kör alakú vagy
szögletes strukturális
formájú, legfeljebb
17 mm csőátmérőjű fénycső

–

5 mg

2023. február 24.

9.

Különleges rendeltetésű
fénycső

–

5 mg

2025. február 24.
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10.

Főként az ultraibolya
spektrumban fény
kibocsátására tervezett
lámpák

11.

Általános világítási célra
szolgáló, legalább 20 000 óra
élettartamú fénycső

12.

b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany
(fénycsövenként):

–

5 mg

2027. február 24.

P < 30 W

3,5 mg

2023. augusztus 24.

13.

Típus

Ø
Csőátmérő
mm

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

14.

Normál élettartamú
háromsávos foszfor fénycső
9 mm alatti csőátmérővel
(pl. T2)

Ø < 9 mm

4 mg

2023. február 24.

15.

Normál élettartamú
háromsávos foszfor
fénycső legalább 9 mm-es,
legfeljebb 17 mm-es
csőátmérővel (pl. T5)

9 mm < Ø ≤ 17 mm

3 mg

2023. augusztus 24.

16.

Normál élettartamú
háromsávos foszfor fénycső
17 mm-nél nagyobb,
de legfeljebb 28 mm-es
csőátmérővel (pl. T8)

17 mm < Ø ≤ 28 mm

3,5 mg

2023. augusztus 24.

17.

Normál élettartamú
háromsávos foszfor fénycső
28 mm-nél nagyobb
csőátmérővel (pl. T12)

28 mm < Ø

3,5 mg

2023. február 24.

18.

Hosszú (legalább
25 000 óra) élettartamú
háromsávos foszfor fénycső

–

5 mg

2023. február 24.

19.

c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

20.

Típus

Ø
Csőátmérő
mm

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

21.

Egyenes halofoszfát
fénycsövek (pl. T10 és T12)

28 mm < Ø

10 mg

2012. április 13.

22.

Nem egyenes halofoszfát
fénycsövek

Bármely Ø

15 mg

2016. április 13.

23.

Nem egyenes háromsávos
foszfor fénycső, 17 mm
feletti csőátmérővel (pl. T9)

17 mm < Ø

15 mg

2023. február 24.

24.

Nem egyenes háromsávos
foszfor fénycső, 17 mm
feletti csőátmérővel (pl. T9)

17 mm < Ø

10 mg

2023. február 24-től
2025. február 24-ig
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25.

Egyéb általános világítási
célra szolgáló vagy
különleges rendeltetésű
lámpák (pl. indukciós
lámpák)

–

15 mg

2025. február 24.

26.

Főként az ultraibolya
spektrumban fényt
kibocsátó lámpák

–

15 mg

2027. február 24.

27.

Vészhelyzeti lámpák

–

15 mg

2027. február 24.

28.

d) Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben
(CCFL és EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):
Típus

29.

L
Lámpahossz
mm

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

L ≤ 500 mm

3,5 mg

2025. február 24-ig

500 mm < L ≤ 1 500
mm

5 mg

2025. február 24-ig

30.

Rövid

31.

Közepes hosszúságú

32.

Hosszú

L > 1 500 mm

13 mg

2025. február 24-ig

33.

Egyéb kisnyomású
kisülőlámpák

–

15 mg

2023. február 24.

34.

Kisnyomású, nem foszforral
bevont kisülőlámpákban
használt higany, ahol az
alkalmazás megköveteli,
hogy a lámpa spektrális
kimenetének fő tartománya
az ultraibolya spektrumban
legyen

–

15 mg

2027. február 24.

35.

e) Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású
nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
P
Teljesítmény
W

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

37.

P ≤ 155 W

30 mg

2023. február 24.

38.

155 W < P ≤ 405 W

40 mg

2023. február 24.

39.

P > 405 W

40 mg

2023. február 24.

36.

40.

41.

Típus

f) Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 80), nagynyomású
nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
Típus

42.
42.a

P
Teljesítmény
W

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

P ≤ 105 W

16 mg

2027. február 24.

g) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany,
amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
P
Teljesítmény
W

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

42.c

P ≤ 155 W

20 mg

2027. február 24.

42.d

155 W < P ≤ 405 W

25 mg

2027. február 24.

42.e

P > 405 W

25 mg

2027. február 24.

42.b

Típus
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42.f

Nagynyomású higany(gőz)
lámpákban (HPMV) használt
higany

–

nincs korlátozás

2015. április 13.

42.g

Fémhalogén (MH) lámpákban
használt higany

–

nincs korlátozás

2027. február 24.

–

nincs korlátozás

2025. február 24.

42.i

Az olyan vetítőkben
alkalmazott nagynyomású
higanygőzlámpákban használt
higany, amelyeknél legalább
2000 lumen ANSI teljesítmény
szükséges

–

nincs korlátozás

2027. február 24.

42.j

A kertészeti világításra
alkalmazott nagynyomású
nátriumgőzlámpákban használt
higany

–

nincs korlátozás

2027. február 24.

–

nincs korlátozás

2027. február 24.

80 mg

2018. december 31.

Az e mellékletben külön nem
említett, különleges rendeltetésű
42.h
egyéb kisülőlámpákban használt
higany

Az ultraibolya spektrumban fényt
42.k kibocsátó lámpákban használt
higany

42.l

A reklámokban, a dekorációkban,
az épületmegvilágításban,
a speciális megvilágításban és
a művészeti alkotásokban használt,
kézzel előállított, cső alakú
kisülőlámpákban lévő higany,
melynek megengedett mennyisége

–

a) kültéri alkalmazások, valamint
20 °C alatti hőmérsékletnek kitett
beltéri alkalmazások esetében

20 mg elektródpáronként
+ 0,3 mg
cm-enként
a cső hosszát
figyelembe véve,
de legfeljebb

b) minden egyéb beltéri
alkalmazás esetében

15 mg elektródpáronként
+ 0,24 mg
cm-enként
a cső hosszát
figyelembe véve,
de legfeljebb
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2. melléklet a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatos
tájékoztató

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor
köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.

További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

”
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A Kormány 379/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos
országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról
és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit a 2. §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
Az Ávr. 176. § (30) bekezdésétől eltérően az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti, 2022. januártól 2022. novemberig
teljesítendő havi adatszolgáltatások tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet az Ávr.
172/A. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség nem terheli, a Magyar Államkincstár ezen adatszolgáltatások
tekintetében befizetési kötelezettséget nem állapíthat meg.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) 2022. november 1. napját követően az (1) bekezdésben meghatározott fajlagos támogatás összege naponta
elszállásoltanként és ellátottanként 7000 forint.”
6. §		
Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban
fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal
kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2022. (X. 5.)
Korm. rendelettel megállapított 4. § (1a) bekezdését 2022. november 1. napjától, első alkalommal a 2022. november
hónapra vonatkozó támogatási igény készítése során kell alkalmazni.”
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7. §		
Az R.
a)
3. § (1) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg, valamint az „október 15.”
szövegrész helyébe a „november 15.” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „szeptember 30.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelete
az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló
354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában
intézmény:)
„aa) az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési
szerv – ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában
meghatározott külképviseletet –,
ab) az aa) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési
szerv,”
(2) Az R. 1. § a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
intézmény:)
„ad) a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv;”

2. §		
Az R. 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) csatlakozásra jogosult:
ca) a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány
és közalapítvány, valamint az általa létesített vagy fenntartott jogi személy,
cb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a
szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek
fenntartásában levő intézmény,
cc) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.”
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3. §		
Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül
elektronikus vagy postai úton nyilatkozhat úgy a földgázkereskedő felé, hogy a földgázkereskedővel megkötendő
vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális
földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni.
(5) A csatlakozásra jogosult (4) bekezdés szerinti nyilatkozata a földgázkereskedővel történő közlés napjával
a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti esetben a hatályos földgáz-kereskedelmi szerződések nem módosíthatók
az intézmény, a csatlakozásra jogosult hátrányára, továbbá az e rendelet alapján keletkező vagyoni hátrány
az intézményre, a csatlakozásra jogosultra nem hárítható át.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 10/2022. (X. 5.) GFM rendelete
egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet
módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 10/2022. (X. 5.) GFM rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:
(A

20.

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

05-09-018918

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2026. december 31.

2. A Rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat a következő 24–26. sorral egészül ki:
(A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

24.

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-040095

2026. december 31.

25.

MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-045276

2026. december 31.

26.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-116986

2026. december 31.

Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

6654

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 161. szám

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 47/2022. (X. 5.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
az Igazságügyi bizottságba
Ander Balázs (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Jakab Pétert (független)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dócs Dávid s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. október 4-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 293/2022. (X. 5.) KE határozata
csapatzászló adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja
alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére –
a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság
részére
2022. szeptember 29-ei hatállyal csapatzászlót adományozok.
Budapest, 2022. szeptember 14.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05061-4/2022.

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
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A köztársasági elnök 294/2022. (X. 5.) KE határozata
csapatzászló adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja
alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére –
a Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság
részére
2022. október 3-ai hatállyal csapatzászlót adományozok.
Budapest, 2022. szeptember 16.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05806-4/2022.

A Kormány 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozata
címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból,
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok
előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa)
XIV.
Belügyminisztérium
fejezet,
21.
Központi
kezelésű
előirányzatok
címének
a 9. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
alcímmel, ezen belül a 2. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
jogcímcsoporttal és ezen belül az 1. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
társaságok forrásjuttatásai jogcímmel történő kiegészítését,
ab)
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím,
3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímnek a 7. Közlekedési
társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoporttal és a 8. Egyéb társaságok forrásjuttatásai
jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
ac)
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím,
5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport elnevezésének
„A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások”
elnevezésre, valamint ezen belül az 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcím elnevezésének „A Kulturális és Innovációs
Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése” elnevezésre
módosítását;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 15 049 994 736 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Kvtv. 48. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 283 880 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 598 378 798 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 68 543 682 927 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,
a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
külgazdasági és külügyminiszter
gazdaságfejlesztési miniszter
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Határidő:
2023. június 30.
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 198 344 168 180 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az f ) alpont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
198 344 168 180 forinttal történő túlteljesülését;
a Kvtv. 17. §-a és 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 2 279 969 272 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Kvtv. 17. §-a és a 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 1. Szociális
célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb
36 000 000 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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j)
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a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontjában elrendelt – a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére
meghatározott 20 445 900 000 forint – zárolás összegből 19 420 391 306 forint zárolás csökkentésre
változtatását rendeli el;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
k)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. címrendjét 2022. október 7-i
fordulónappal az 5. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
pénzügyminiszter
érintett vezetők
Határidő:
2022. október 7.
l)
felhívja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a k) alpontban
meghatározottak alapján gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál az azonosítás alatt álló kiadások és
bevételek megfelelő előirányzatra és azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:
érintett vezetők
Határidő:
2022. október 6.
m)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a Magyar
Államkincstár felé, hogy 2022. január 1-jei határnappal a k) alpont szerinti címrendi változás átvezetését és
egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés
időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok átvezetését hajtsa végre;
Felelős:
pénzügyminiszter
érintett vezetők
Határidő:
az adatszolgáltatás tekintetében 2022. október 6.
az átvezetés tekintetében 2022. október 7.
n)
egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból,
a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat
3. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára a K6 Beruházások kiemelt előirányzatra átcsoportosított
10 994 502 750 forintból 233 200 000 forint a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra.
2. A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program
keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat
a)
2. pontjában a „2021. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2024. december 31-éig” szöveg,
b)
7. pontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a belügyminisztert” szöveg,
az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg, a „2022. március 31.”
szövegrész helyébe a „2025. március 31.” szöveg
lép.
3. A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő
megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat
a)
1. pont b) alpontjában a „2022. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2024. december 31-éig” szöveg,
b)
1. pont c) alpontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a belügyminisztert”
szöveg, az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2025. március 31.” szöveg
lép.
4. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási
Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat
módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat
a) 1. pont 1.13. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpontban foglaltak végrehajtása érdekében
jóváhagyja]
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„b) az 1.12. alpont b) pontjában meghatározott beszerzési eljárás vonatkozásában a 2022–2024. évek között
teljesítendő feladat ellátása érdekében legfeljebb összesen bruttó 8 638 555 709 forint,”
[összegű kötelezettségvállalás megtételét az a)–d) és f) pontok tekintetében a Magyarország adott évi központi
költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím,
2. Egyéb HM szervezetek alcím, az e) pont tekintetében a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény
1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím terhére;]
b) 1. pont 1.14. alpont b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpont szerinti feladat vonatkozásában
vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2022–2025. évek tekintetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet
vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:
a 2023. évben]
„bb) az 1.12. alpont b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 5 190 553 801 forint,”
c) 1. pont 1.14. alpont c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
[A Kormány
az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1.12. alpont szerinti feladat vonatkozásában
vállalható kötelezettségek felső korlátját a 2022–2025. évek tekintetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet
vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:
a 2024. évben]
„cd) az 1.12. alpont b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában legfeljebb 2 095 844 298 forint,”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
I.
265823

9

400506
304191

001580

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
szám

12

K5

15
XI.

XIV.

330039

Kiemelt
előir.
szám

K5

14

K1
K2
K3
K6

7

K1
K2
K3

17

K1
K2
K3
K6

20
32
385595

K8
21
3

393184

1

K5
K8

7

K5

8

K8
XVIII.
004118

2
K1
K3

8
2
1
391728
374873

2
XLII.

396917

K8
43

K5

44

K5

XLIII.
2
2
377073

3
K5

XLVII.
2
1
376273

1
K8

7
386162

2

385517

4

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Országgyűlés
Pártalapítványok támogatása
Tartalék
MEMO Alapítvány
Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Belügyminisztérium
Rendőrség

Vízügyi Igazgatóságok

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

-18 283 880

Egyéb működési célú kiadások

18 283 880

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

21 350 842
4 173 788
12 688 304
7 493 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-7 710 700
-1 002 400
-8 421 900

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-13 640 142
-3 171 388
-4 266 404
-7 493 000

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
ágazati szakmai programok támogatása

4
XVII.

Fejezet
név
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1. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

K3
K5
K3
K5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Technológiai és Ipari Minisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
TIM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közlekedési társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb társaságok forrásjuttatásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Tőkealaphoz történő hozzájárulás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Megtakarítási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Külügyi fejlesztési és kutatási programok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

68 998 000

-1 516 931 000
-4 370 798 925
1 895 557 000
4 370 798 925

69 349 110
284 849 390

-354 198 500
6 598 378 798
-6 598 378 798

-378 626 000

-68 998 000

857 216
1 714 431 363
-857 216
-1 714 431 363

6659

6660

forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító
304191
001580
330039

Fejezet
szám

XI.
XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7
17
20
32

004118

4
XVIII.
XLVII.

2
2
1

376273

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Belügyminisztérium
Rendőrség
Vízügyi Igazgatóságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

14

385595

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

1
7

386162
2
385517
4
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
ágazati szakmai programok támogatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Külügyi fejlesztési és kutatási programok
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

45 705 934
-17 135 000
-28 570 934

68 998 000
354 198 500

-68 998 000
1 715 288 579
-1 715 288 579

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n.év

15 068 278 616

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

15 068 278 616

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XVI. Építési és Beruházási Minisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
015558

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
szám

12

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5
K7

XVI.
399117

1
XX.

20

386340

K3
K6
12

1

K5
K8

XLII.
374873

43
K5

XLIII.
1
2
2

296335

1
XLVII.

K6
1
4

330017

2
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felújítások
Építési és Beruházási Minisztérium
Építési és Beruházási Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Beruházások
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

2 275 267 197
167 215 682
386 151 282

10 914 000
189 997 160
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2. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

798 012 000
1 740 821 477

-6 598 378 798

258 000 000

772 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
015558
399117

Fejezet
szám

XI.
XVI.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12
1
20

12

1
386340
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Építési és Beruházási Minisztérium
Építési és Beruházási Minisztérium igazgatása
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

2 828 634 161
200 911 160

2 538 833 477

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
6 598 378 798

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
6 598 378 798

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

6661

6662

3. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XV.
26
2
297102

004107

7
XVIII.

004118

K5
1

K1
K3

2

K1

XXXIV.
1
303224

1
K3

XLIII.
2
2
377073

3
K6

XLVII.
2
1
386728

3

K3
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Magyar Művészeti Akadémia
MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-68 543 682 927
74 822 190
122 078 310
105 236 000

30 000 000

68 011 446 427

100 000
200 000 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XVIII.
004107
004118

1
2
1

303224

1
XLVII.
2
1

386728

3

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Magyar Művészeti Akadémia
MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

196 900 500
105 236 000

30 000 000

200 100 000

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

Összesen

I. n.év
68 543 682 927

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
68 543 682 927
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XXXIV.

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
397062

Fejezet
szám

IX.
XIV.

331662
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4
9

21

348273

1

K3

2

K5

5
XVIII.
XX.

K5

2
20

386340

Kiemelt
előir.
szám

K5
2

359595
004118

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

K6
12

1

K5

XLII.
42
263478

2
K5

XLVII.
1
1
385484

1
K5
4

330017

2
K5

2
6
2
386995

3
K8

9
360239

1
K5
LXV.

263145

4

379839

5

K5
K3
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Dologi kiadások
Technológiai és Ipari Minisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Beruházások
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

27 156 215 313

305 075 271
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4. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

41 000 000 000
1 500 000 000
400 000 000

123 049 514 000

1 545 288 960

-198 344 168 180

700 000 000

1 596 374 636

1 091 700 000

1 544 516 701
772 259
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2
3

B1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

1 545 288 960

6663

6664
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XIV.
331662
004118

386340

Cím
szám

9

XVIII.
XX.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

2
20

XLVII.

Alcím
szám

2

12

1

6
2

386995

9

3

360239
1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

305 075 271
400 000 000

123 049 514 000

1 596 374 636
1 091 700 000

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

Összesen

I.n.év
198 344 168 180

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
198 344 168 180

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
ÚJ címrendi besorolás
ÁHT-T

Fejezet

Cím

Alcím

Régi címrendi besorolás

Jogcímcsoport

Jogcím

349351

18

08

02

01

04

377106

18

08

02

01

05

ÚJ

18

08

06

00

00

ÚJ

18

08

06

02

00

359317

18

08

06

02

01

381095
388051

20
20

21
21

5
5

4
4

3
4

Megnevezés
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Paks II. Zrt. tőkeemelése
A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti
térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Ipari parkok kialakítása, fejlesztése
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások
A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

47

01

02

01

00

47

01

02

02

00

47

01

04

05

00

47
47

1
1

4
4

3
4

0
0

18

08

02

01

02

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 161. szám

5. melléklet az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozathoz

AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
ÚJ

43

03

00

00

00

395962
391728

43
43

03
03

02
02

00
01

00
00

Az MFB tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
Az MFB tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Tőkealaphoz történő hozzájárulás

6665

6666
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A Kormány 1472/2022. (X. 5.) Korm. határozata
az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában, valamint a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 116. sorában biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,
3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése alcím 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozattal módosított kiadási előirányzatának
és az 1323/2022. (VII. 8.) Korm. határozatban jóváhagyott összegen túl további – legfeljebb 8 400 000 000 forint
összeggel történő – túllépését.
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. határozata
az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről
A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében
1. egyetért azzal, hogy az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán
az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak;
2. egyetért azzal, hogy a Kormány képviseletében az 1. pont szerinti egyeztetéseket Balla György miniszteri biztos
koordinálja;
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egyeztetések keretében az önkormányzat részéről szükséges olyan
menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja,
a)
milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások
csökkentése érdekében,
b)
amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló
tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint
c)
amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy
a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is;
4. egyetért azzal, hogy a miniszteri biztos vezetésével, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a technológiai
és ipari miniszter által delegált személyek részvételével alakuljon munkacsoport a beérkező menedzsmenttervek
értékelése érdekében;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszteri biztos útján a Kormány számára tegyen javaslatot
a 3. és 4. pontban lefolytatott egyeztetések eredménye alapján.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

6667
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A Kormány 1474/2022. (X. 5.) Korm. határozata
az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról
szóló 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltak teljesítését elősegítő forrásigényről
A Kormány
1. egyetért hazánk egészségügyi biztonságának fenntartása céljából az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának
további megújításával és a 2022. évben 33 db mentőgépjármű, valamint a mentőgépjárművek felszereléséhez
szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez központi költségvetési forrás biztosításának szükségességével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzések
megvalósítása érdekében 2 291 942 441 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
10. Országos Mentőszolgálat cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
az 1. pontban meghatározott beszerzésekkel kapcsolatos, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
10. Országos Mentőszolgálat cím terhére vállalható kötelezettség 2023. évi keretösszegét legfeljebb
2 291 942 441 forintban állapítja meg;
4. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében
a kötelezettségvállalás 2022. évi megtételéről, azzal, hogy a kifizetésre a 2023. évben kerülhet sor.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1475/2022. (X. 5.) Korm. határozata
a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) budapesti Globális Szolgáltató
Központjának bővítéséről
A Kormány
1. egyetért a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: IFRC) Budapesten
működő Globális Szolgáltató Központjának (a továbbiakban: IFRC Központ) bővítésével;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki az IFRC Központ bővítésére vonatkozó megállapodás
létrehozása céljából folytatandó tárgyalásokon részt vevő magyar tárgyaló küldöttség vezetőjét;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az IFRC Központjának bővítésére vonatkozó megállapodásnak megfelelően
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) útján gondoskodjon az IFRC Központjának
bővítésével összefüggésben kiválasztott ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében
szükséges építészeti, átalakítási, bútorozási tevékenység elvégzéséről és ezen feladatok végrehajtásához
szükséges többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi
XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében

6668
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4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2023. évtől kezdődően gondoskodjon az IFRC Központjának bővítésével
összefüggésben a KEF útján – a megkötésre kerülő megállapodás tartalma és időbeli hatálya szerint – a kiválasztott
ingatlan bérletéről és folyamatos üzemeltetéséről, valamint a szükséges forrás biztosításáról
a)
a 2023. évben a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
cím javára,
b)
a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1476/2022. (X. 5.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a honvédelmi minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 84/2022. (X. 5.) ME határozata
monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről és monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
2022. október 14-i hatállyal
aa)
dr. Rákossy Balázst a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program monitoring bizottsága,
ab)
dr. Mosóczi Lászlót az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága,
ac)
Tállai Andrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága
elnöki tisztségéből felmentem,
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b)

2022. október 15-i hatállyal
ba)
György Lászlót, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárát a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program monitoring bizottsága,
bb)
Vitézy Dávidot, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program monitoring bizottsága,
bc)
Mayer Gábort, a Miniszterelnökség államtitkárát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
monitoring bizottsága
elnökévé kinevezem.
2. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján dr. Ágostházy Szabolcs Imrét,
a Miniszterelnökség államtitkárát az RRF monitoring bizottsága elnökévé – 2022. október 15-i hatállyal – kinevezem.
3. A 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről
szóló 21/2015. (III. 12.) ME határozat [a továbbiakban: 21/2015. (III. 12.) ME határozat] 1. pontjában az „az Emberi
Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium” szöveg lép.
4. Visszavonom
a)
a 21/2015. (III. 12.) ME határozat 4. és 5. pontját,
b)
a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek
felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről szóló 90/2018. (VII. 2.) ME határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

